
 
 

 
 

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

 

 1 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.8/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 22 DE 
MAIG DE 2020. 
 

 
 

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 22 de maig de dos mil vint, prèvia convocatòria realitzada al efecte en 
els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la 
Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu però 
sense vot. 

 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i, abans de passar a 
despatxar els assumptes que integren l’Ordre del Dia, es pregunta als 
assistents si es troben en territori espanyol, a efectes de donar compliment a 
les exigències contingudes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Una vegada efectuades pels assistents les seves declaracions de trobar-se en 
territori espanyol, l’Alcaldia-Presidència indica que s’iniciï la presentació, 
debat i votació dels assumptes que integren l’Ordre del Dia d’aquesta sessió, 
que són els que a continuació es relacionen: 
 
 
 

I 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Aprovar l’acta número 06/2020 corresponent a la sessió 
celebrada el dia  06 de març de 2020. 
 

Aprovar Acta núm.06 /20 

 
Per la Secretària es dóna lectura a l’acta número 06/2020 corresponent a la 
sessió del dia 06 de març de 2020, que és aprovada per unanimitat. 
 
 
Punt segon.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia que a continuació es 
relacionen: 
 

Donar compte decrets 

 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el 
següent: 
 
2.1. Decret de l’Alcaldia número 2020/1230 de data 19 de març , relatiu a 
Aprovar la 2ª pròrroga i última del contracte de Prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària: Servei d’Atenció personal i servei de neteja de l’ajuntament de 
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Cornellà per als barris Riera, Centre, Almeda i Fontsanta-Fatjó, adjudicat 
segons Decret de l’Alcaldia número 2019/2892 de data 26 de juliol de 2019 a 
“Fundació per a l’atenció de Persones Dependents”. 
 
Vist l’informe de de Coordinadora Sectorial Responsable del contracte amb el vist i 
plau de la seva Regidoria, relatiu a la segona pròrroga del contracte de la Prestació 
del Servei d’Atenció Domiciliària: Servei d’Atenció personal i servei de neteja de 
l’ajuntament de Cornellà per als barris Riera, Centre, Almeda i Fontsanta-Fatjó 
concertat amb FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES DEPENDENTS, segons 
Decret de l’Alcaldia número 2019/2892 de data 26 de juliol de 2019, relatiu a la cessió 
del contracte adjudicat a l’empresa “SENFO-FUTUR JUST, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO”, en favor de la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES DEPENDENTS,” 
amb registre d’entrada núm. 7757, de data 25 de febrer de 2020 mitjançant el qual 
accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’article 170 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que a les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altre d’exercir la 
competència delegada directament per raons d’urgència, posant aquesta 
circumstancia en coneixement dels interessats en l‘expedient i sense que això suposi 
una revocació del regim de delegació atorgat. 
 
S’exerceix la competència per part de l’òrgan originari per raons d’urgència, per no 
endarrerir fins a la propera Junta de Govern 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.- Aprovar la 2ª pròrroga i última del contracte de Prestació del Servei 
d’Atenció Domiciliària: Servei d’Atenció personal i servei de neteja de l’ajuntament de 
Cornellà per als barris Riera, Centre, Almeda i Fontsanta-Fatjó, adjudicat segons 
Decret de l’Alcaldia número 2019/2892 de data 26 de juliol de 2019 a “FUNDACIÓ 
PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES DEPENDENTS”, pel període comprès entre l’1 d’abril 
de 2020 i el 31 de març de 2021 per un pressupost de 443.729,00.-euros pel servei 
d’atenció personal i 4.811,40.-euros pel servei de neteja de llar, a 14,62.-euros/h i 
11,04.-euros/hora respectivament, exempts d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
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Exercici    Partida Pressupostària   Import (IVA exempt) 
2020    0332 2311A 2270602   295.819,33.-euros 
2020    0332 2311A 2270602   3.207,60.-euros 
2021    0332 2311A 2270602   147.909,67.-euros 
2021    0332 2311A 2270602   1.603,80.-euros 

 
Total: 448.540,40.-(IVA exempt) 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 22.427,02.-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 acord al departament d’Acció Social, i a l’empresa 
adjudicatària. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri. 

 
 
2.2. Decret de l’Alcaldia número 2020/1292 de data 30 de març, relatiu a 
Identificar diversos contractes vigents de l’Ajuntament de Cornellà es troben 
inclosos dins l’article 1.1 del decret llei número 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, modificat pel decret llei 8/2020, de 24 de març, i en conseqüència 
entendre’ls suspesos parcialment (en tota la seva activitat menys la de 
menjadors escolars), amb efectes 14 de març de 2020 i fins a la data en què 
s’aixequi l’ordre de tancament dels centres adscrits 
 
Vist el Reial Decret número 463/2020, de data 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així 
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com el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, abans esmentat. 
 
Vist l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, referent a les 
mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del 
COVID-19. 
 
Vist el decret llei número 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel decret llei 8/2020, 
de 24 de març. 
 
Vist el contracte subscrit amb data 9 de setembre de 2019 entre l’Ajuntament de 
Cornellà i l’empresa TENO MENJADORS, SL per al “Servei de realització de cuina de les 
escoles bressol Linda Vista i Edelweiss consistent en el dinar, esmorzar i berenar dels 
usuaris i la disposició de personal necessària per la realització del mateix amb 
mesures de contractació pública sostenible”. 
 
Vist l’ informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea d’Educació, segons els que es 
desprèn que hi ha determinats contractes de centres educatius que s’hauran de 
suspendre parcialment, i que per altra banda es vol mantenir el menjador escolar que 
gestiona l’empresa Teno Menjadors, S.L segons l’anterior contracte per atendre els 
dinars corresponents a les beques menjadors dels infants escolaritzats a Cornellà del 
Llobregat, ja que per la ubicació de les escoles bressol Edelweis i Linda Vista, és el que 
pot donar millor servei. 
 
Vist l’article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’article 170 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que a les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altre d’exercir la 
competència delegada directament per raons d’urgència, posant aquesta 
circumstancia en coneixement dels interessats en l‘expedient i sense que això suposi 
una revocació del regim de delegació atorgat. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Identificar que els següents contractes vigents de l’Ajuntament de Cornellà 
es troben inclosos dins l’article 1.1 del decret llei número 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
modificat pel decret llei 8/2020, de 24 de març, i en conseqüència entendre’ls 
suspesos parcialment (en tota la seva activitat menys la de menjadors escolars), amb 
efectes 14 de març de 2020 i fins a la data en què s’aixequi l’ordre de tancament dels 
centres adscrits: 
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Segon.- Considerar que les mesures adoptades per combatre el COVID-19, 
podrien comportar la impossibilitat d’executar els contractes públics de serveis 
de prestació successiva que es relacionen a continuació, entre altres contractes, 
vigents a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret-llei 8/2020, celebrats amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 34.1 de 
l’esmentat Reial Decret i l’article 1.2 del decret llei 7/2020, de 17 de març: 
 
EXPEDIENT OBJECTE CONTRACTISTA RESPONSABLE CONTRACTE 
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I els següents contractes únicament pel que respecte al servei del menjador escolar: 

 

 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als responsables dels contractes relacionats al 
seu punt primer, per tal que remetin al departament de Contractació informe 
justificatiu de la valoració econòmica que correspon indemnitzar als contractistes pels 
danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes, i prèvia sol·licitud d’aquests. 
 
Quart.- Notificar el present Decret als adjudicataris dels contractes relacionats en el 
punt primer, per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al responsables dels contractes relacionats al 
seu punt segon per al seu coneixement i efectes. 

 
Sisè.- Notificar el present Decret als adjudicataris dels contractes relacionats en el 
punt segon, als efectes previstos per l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 
social del COVID-19, en relació amb la possibilitat d’instar la suspensió del contracte. 
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Setè.- Aprovar la continuïtat en el pagament dels contractes recollits en el punt 
primer de la present Resolució que queden suspesos, totalment o parcial, des de la 
data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte 
s'estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de 
bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis en els termes de l'article 1.3 
del Decret llei 8/2020, de 24 de març, i produint-se la regularització definitiva dels 
pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió, amb exclusió de l’IVA 
per tractar-se d’una indemnització. 
 
Aquesta mesura s’adopta amb la finalitat de garantir el manteniment dels llocs de 
treball adscrits als contractes esmentats, per la qual cosa per tal que l’Ajuntament 
procedeixi al pagament de la bestreta, caldrà que amb caràcter previ l’adjudicatari 
presenti una declaración responsable garantint el manteniment dels llocs de treball 
adscrits al contracte detallant quins són aquests. Una vegada el departament gestor 
disposi de dita declaració responsable, impulsarà els documents comptables i decrets 
d’aprovació per a tramitar el pagament, donat que en tractar-se d’una bestreta 
d’indemnització, i no d’una contraprestació, el contractista no ha d’emetre factura. 
 
Vuitè.- Notificar la present resolució als portantveus dels grups polítics municipals. 

 
 
2.3. Decret de l’Alcaldia número 2020/1298 de data 31 de març, relatiu a 
aprovar la pròrroga forçosa (dins el període de 2a pròrroga i última) del 
contracte de la Prestació del Servei d’Atenció domiciliaria: servei d’atenció a la 
persona i servei de neteja de la llar de l’Ajuntament de Cornella pels barris 
Gavarra, Pedro 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). 

 
Vist l’informe del Cap de Gestió d’Acció Social, la Coordinadora sectorial, el Cap 
administratiu i la Regidora de l’Àrea de Polítiques Socials de data 4 de març de 2020 
relatiu a la pròrroga forçosa del contracte de la Prestació del Servei d’Atenció 
domiciliaria: servei d’atenció a la persona i servei de neteja de la llar de l’Ajuntament 
de Cornella pels barris Gavarra, Pedro 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. – 
OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982” en 
anagrama “U.T.E. SAD CORNELLÀ DE LLOBREGAT segons Acord de la Junta de Govern 
de data 27 de gener de 2017, i posterior Acord de restar assabentats de l’escissió 
parcial per segregació de “OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L.” (societat escindida 
integrant de la UTE “AP MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.- OPTIMA FACILITY 
SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, en anagrama UTE SAD 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT) a favor de la companyia PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L., 
aprovat per Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2020. 
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Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte: El contracte serà prorrogable anyalment i de 
forma expressa, per un màxim de 2 anys, havent-se d’acceptar l’esmentada pròrroga 
per les dues parts, tres mesos abans de la finalització del contracte (La pròrroga es 
podrà acordar pel temps màxim o per un temps inferior per mutu acord). 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa “PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L.” amb registre 
d’entrada núm. 42989, de data 27 de novembre de 2019 mitjançant el qual 
manifestava la seva voluntat de no prorrogar l’esmentat contracte com a 
conseqüència del desequilibri econòmic constant que li comporta l’execució del 
contracte.  
 
Vist que segons l’esmentat informe de l’Àrea de Polítiques Socials de data 4 de març 
de 2020: Tot i això s’han mantingut diverses converses amb aquesta empresa, en les 
quals, per part de l’Ajuntament, se’ls ha explicat que s’estaven redactant els plecs per 
a tramitar una nova licitació, ja que en el contracte vigent no procedeix una revisió de 
preus, però que no era possible tenir un nou contracte per a la data de finalització de 
la present pròrroga. 
 
L’empresa sempre ha manifestat la seva voluntat de procurar que l’atenció a les 
persones dependents beneficiàries del servei no restés desatesa, pel que tot i no 
poder acceptar la pròrroga de manera voluntària, sí que està disposada de facto a 
continuar amb la prestació del servei amb les remuneracions que corresponguin. 
 
El servei d’atenció domiciliària està inclòs dins del Contracte programa 2016-2019, 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i per 
tant, dins de l’article 31.1, relatiu a les competències dels municipis, de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Per tant, davant l’obligació legal i necessitat social de continuar prestant aquest 
servei ja que es tracta de persones dependents i vulnerables, i tenint en compte la 
bona disposició de l’empresa, es considera que és adient utilitzar la possibilitat de 
segona i última pròrroga anual que ofereix el PCAP, en la seva clàusula 3 (Durada del 
contracte). 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’aprovació d’una pròrroga forçosa per un termini 
màxim d’un any, sens perjudici de poder escurçar aquest termini en el cas que amb 
anterioritat es disposi d’un nou contracte. 
 
Vista la instància amb registre general d’entrada número 10342, de data 10 de març 
de 2020, presentada per la UTE SAD Cornellà de Llobregat de Llobregat (amb 
comunicació a aquest departament en data 12 de març) per la qual després de rebre 
la proposta de pròrroga forçosa en data 5 de març de 2020, no hi estan conformes i 
sol·liciten que es restableixi l’equilibri econòmic, que es convoqui amb urgència una 
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nova licitació per tal de no arribar a l’ús del període màxim de pròrroga d’un any i que 
es realitzi una reunió. 
 
Vist l’informe del Departament d’Acció Social de data 16 de març de 2020 en resposta 
a l’esmentada instància, segons el qual “Ens reafirmen en l’obligació legal i la 
necessitat social de continuar prestant aquest servei que van comportar la formulació 
de la pròrroga forçosa per part de l’Àrea de Polítiques Socials no ha variat, i per la 
qual cosa mantenim la proposta d’aprovació de l’esmentada pròrroga forçosa, sense 
perjudici d’intentar convocar una nova licitació en el temps més breu que sigui 
possible, de manera que treballarem per a que no sigui necessari fer l’ús del període 
màxim de pròrroga d’un any, tal i com ho sol·licita l’empresa adjudicatària en el seu 
escrit. 
 
D’altra banda, respecte al punt sol·licitat per l’adjudicatari en relació a la possibilitat 
de restablir l’equilibri econòmic des de l’inici de la pròrroga, per evitar els perjudicis 
econòmics derivats de la relació contractual, si aquests s’han produït, és un tema que 
es valorarà i s’estudiarà des dels serveis jurídics. 
 
En relació a la concessió d’una reunió, que va ser demanada per l’adjudicatari, 
informar que en data d’avui la Regidora de l’Àrea de Polítiques Socials s’ha posat en 
contacte telefònic amb ells i els ha comunicat la impossibilitat de realitzar-la en 
aquests moments, degut a la crisi sanitària que estem patint arrel de la propagació 
del coronavirus (COVID-19). S’ha comunicat també la nostra voluntat de reunir-nos el 
més aviat possible, quan ho permeti la situació sanitària”. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació i la 
Secretària General.  
 
Vist l’ofici de Fiscalització de data 18 de març de 2020, en el qual es manté el 
reparament formulat per la Intervenció Municipal, amb caràcter suspensiu. 
 
Vist l’informe de discrepàncies emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció 
Social de data 24 de març de 2020. 
 
Atès el que disposa l’article 74.5 de les bases d’execució del pressupost. 
 
Vist el Reial Decret número 463/2020, de data 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així 
com el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, abans esmentat. 
 
Vista la Disposició Addicional tercera, apartat 4, del Reial Decret indicat al paràgraf 
anterior, aquest servei es considera essencial i indispensable per a la ciutadania, en el 
sentit que es tracta d’un servei d’atenció domiciliària, concretament inclou serveis 
d’atenció a la persona i serveis de neteja de la llar, bàsics ambdós i vinculats a gent 
gran i/o dependent. 
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Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació 
de Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Continuar amb la tramitació del present expedient segons les raons que 
s’indiquen a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Segon.- Resoldre favorablement al departament gestor, Polítiques Socials, la 
discrepància formulada per l’Interventor General. 
 
Tercer.- Desestimar la instància presentada per la UTE SAD Cornellà de Llobregat, 
amb número de registre general d’entrada 10342 de data 10 de març de 2020, per les 
raons indicades a l’informe del departament d’Acció Social de data 16 de març de 
2020 indicat a la part expositiva de la present resolució, i sens perjudici de les 
consideracions indicades en aquest. 
 
Quart.- Aprovar la pròrroga forçosa (dins el període de 2a pròrroga i última) del 
contracte de la Prestació del Servei d’Atenció domiciliaria: servei d’atenció a la 
persona i servei de neteja de la llar de l’Ajuntament de Cornella pels barris Gavarra, 
Pedro 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). 
 
Cinquè.- El període màxim de la pròrroga forçosa serà d’un any, a comptar des de l’1 
d’abril de 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), per un import 
màxim de 771.988,55€ (15,06€/h) pel servei d’atenció personal; 14.673,95€ (12,13 
€/h) pel servei de neteja de la llar, i 12.360,00€ (7,70 €/h) pel servei d’àpats a 
domicili, IVA 4% exclòs en tots els imports. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici   Partida Pressupostària    Import (IVA 4%) 
2020   0332 2311A 2270602 SAD   535.245,39.-euros 
2020   0332 2311A 2270602 NETEJ  10.173,94.euros 
2020  0332 2311A 2270602 ÀPATS   8.569,60.-euros 
2021   0332 2311A 2270602 SAD   267.622,70.-euros 
2021   0332 2311A 2270602 NETEJA   5.086,97.-euros 
2021   0332 2311A 2270602 ÀPATS   4.284,80.-euros 
 

Total: 830.983,40.-euros (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
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Setè.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 39.951,13 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. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- Notificar aquest acord al departament d’Acció Social, i a l’empresa 
adjudicatària. 
 
Desè.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.  

 
 
2.4. Decret de l’Alcaldia número 2020/1347 de data 21 d’abril, relatiu a 
Adjudicar per emergència a l’empresa FUNDACIÓ FORMACIÓ ITREBALL, per tal 
de portar a terme la contractació per la via d’emergència del subministrament 
d’un màxim de 7.500 àpats cuinats consistents en 1r plat, 2n plat, postre i 
pa,durant un període de 3 mesos, 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. 
 
Vist l’informe del Cap de Gestió d’Acció Social, la Coordinadora sectorial, el Cap 
administratiu i la Regidora de l’Àrea de Polítiques Socials de data 4 de març de 2020 
relatiu a la pròrroga forçosa del contracte de la Prestació del Servei d’Atenció 
domiciliaria: servei d’atenció a la persona i servei de neteja de la llar de l’Ajuntament 
de Cornella pels barris Gavarra, Pedro 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. – 
OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982” en 
anagrama “U.T.E. SAD CORNELLÀ DE LLOBREGAT segons Acord de la Junta de Govern 
de data 27 de gener de 2017, i posterior Acord de restar assabentats de l’escissió 
parcial per segregació de “OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L.” (societat escindida 
integrant de la UTE “AP MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L.- OPTIMA FACILITY 
SERVICES, S.L. Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, en anagrama UTE SAD 
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT) a favor de la companyia PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L., 
aprovat per Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2020. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte: El contracte serà prorrogable anyalment i de 
forma expressa, per un màxim de 2 anys, havent-se d’acceptar l’esmentada pròrroga 
per les dues parts, tres mesos abans de la finalització del contracte (La pròrroga es 
podrà acordar pel temps màxim o per un temps inferior per mutu acord). 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa “PEOPLE PLUS INNOVATION, S.L.” amb registre 
d’entrada núm. 42989, de data 27 de novembre de 2019 mitjançant el qual 
manifestava la seva voluntat de no prorrogar l’esmentat contracte com a 
conseqüència del desequilibri econòmic constant que li comporta l’execució del 
contracte. 
 
Vist que segons l’esmentat informe de l’Àrea de Polítiques Socials de data 4 de març 
de 2020: Tot i això s’han mantingut diverses converses amb aquesta empresa, en les 
quals, per part de l’Ajuntament, se’ls ha explicat que s’estaven redactant els plecs per 
a tramitar una nova licitació, ja que en el contracte vigent no procedeix una revisió de 
preus, però que no era possible tenir un nou contracte per a la data de finalització de 
la present pròrroga. 
 
L’empresa sempre ha manifestat la seva voluntat de procurar que l’atenció a les 
persones dependents beneficiàries del servei no restés desatesa, pel que tot i no 
poder acceptar la pròrroga de manera voluntària, sí que està disposada de facto a 
continuar amb la prestació del servei amb les remuneracions que corresponguin. 
 
El servei d’atenció domiciliària està inclòs dins del Contracte programa 2016-2019, 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i per 
tant, dins de l’article 31.1, relatiu a les competències dels municipis, de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Per tant, davant l’obligació legal i necessitat social de continuar prestant aquest 
servei ja que es tracta de persones dependents i vulnerables, i tenint en compte la 
bona disposició de l’empresa, es considera que és adient utilitzar la possibilitat de 
segona i última pròrroga anual que ofereix el PCAP, en la seva clàusula 3 (Durada del 
contracte). 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’aprovació d’una pròrroga forçosa per un termini 
màxim d’un any, sens perjudici de poder escurçar aquest termini en el cas que amb 
anterioritat es disposi d’un nou contracte.  
 
Vista la instància amb registre general d’entrada número 10342, de data 10 demarç 
de 2020, presentada per la UTE SAD Cornellà de Llobregat de Llobregat (amb 
comunicació a aquest departament en data 12 de març) per la qual després de rebre 
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la proposta de pròrroga forçosa en data 5 de març de 2020, no hi estan conformes i 
sol·liciten que es restableixi l’equilibri econòmic, que es convoqui amb urgència una 
nova licitació per tal de no arribar a l’ús del període màxim de pròrroga d’un any i que 
es realitzi una reunió. 
 
Vist l’informe del Departament d’Acció Social de data 16 de març de 2020 en resposta 
a l’esmentada instància, segons el qual “Ens reafirmen en l’obligació legal i la 
necessitat social de continuar prestant aquest servei que van comportar la formulació 
de la pròrroga forçosa per part de l’Àrea de Polítiques Socials no ha variat, i per la 
qual cosa mantenim la proposta d’aprovació de l’esmentada pròrroga forçosa, sense 
perjudici d’intentar convocar una nova licitació en el temps més breu que sigui 
possible, de manera que treballarem per a que no sigui necessari fer l’ús del període 
màxim de pròrroga d’un any, tal i com ho sol·licita l’empresa adjudicatària en el seu 
escrit. 

 
D’altra banda, respecte al punt sol·licitat per l’adjudicatari en relació a la possibilitat 
de restablir l’equilibri econòmic des de l’inici de la pròrroga, per evitar els perjudicis 
econòmics derivats de la relació contractual, si aquests s’han produït, és un tema que 
es valorarà i s’estudiarà des dels serveis jurídics. 
 
En relació a la concessió d’una reunió, que va ser demanada per l’adjudicatari, 
informar que en data d’avui la Regidora de l’Àrea de Polítiques Socials s’ha posat en 
contacte telefònic amb ells i els ha comunicat la impossibilitat de realitzar-la en 
aquests moments, degut a la crisi sanitària que estem patint arrel de la propagació 
del coronavirus (COVID-19). S’ha comunicat també la nostra voluntat de reunir-nos el 
més aviat possible, quan ho permeti la situació sanitària”. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació i la 
Secretària General.  
 
Vist l’ofici de Fiscalització de data 18 de març de 2020, en el qual es manté el 
reparament formulat per la Intervenció Municipal, amb caràcter suspensiu. Vist 
l’informe de discrepàncies emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Acció 
Social de data 24 de març de 2020. 
 
Atès el que disposa l’article 74.5 de les bases d’execució del pressupost. 
 
Vist el Reial Decret número 463/2020, de data 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així 
com el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, abans esmentat. 
 
Vista la Disposició Addicional tercera, apartat 4, del Reial Decret indicat al paràgraf 
anterior, aquest servei es considera essencial i indispensable per a la ciutadania, en el 
sentit que es tracta d’un servei d’atenció domiciliària, concretament inclou serveis 
d’atenció a la persona i serveis de neteja de la llar, bàsics ambdós i vinculats a gent 
gran i/o dependent. 
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Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides a la legislació 
de Règim Local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Continuar amb la tramitació del present expedient segons les raons que 
s’indiquen a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Segon.- Resoldre favorablement al departament gestor, Polítiques Socials, la 
discrepància formulada per l’Interventor General. 
 
Tercer.- Desestimar la instància presentada per la UTE SAD Cornellà de Llobregat, 
amb número de registre general d’entrada 10342 de data 10 de març de 2020, per les 
raons indicades a l’informe del departament d’Acció Social de data 16 de març de 
2020 indicat a la part expositiva de la present resolució, i sens perjudici de les 
consideracions indicades en aquest. 
 

 
2.5. Decret de l’Alcaldia número 2020/1401 de data 6 de maig, relatiu a 
estimar les instàncies presentades per l’empresa Educare XXI, SL tot 
reconeixent l’activitat de servei de menjador escolar del contracte relacionat a 
la part expositiva de la present resolució, com una activitat automàticament 
suspesa arrel de l’ordre de tancament de centres i, per tant, entendre suspès 
en la seva totalitat l’esmentat contracte amb efectes 14 de març de 2020 i fins 
a la data en que s’aixequi l’indicada ordre, amb modificació dels punts primer 
i segon del Decret d’Alcaldia núm. 2020/1292, de 30 de març en el sentit 
indicat. 
 
Vist el decret de l’Alcaldia número 2020/1292, de data 30 de març, mitjançant el qual 
i en el seu punt primer, s’identifiquen 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 i fins a la data en que s’aixequi l’ordre de tancament de 
centres, en concret del contracte 19-040 (I16-007), de gestió integral i funcionament 
del servei públic de l’escola bressol municipal la Rosa dels Vents de Cornellà de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa Educare XXI, SL. 
 
Vist el punt segon del mateix decret de l’Alcaldia, on es considera que les mesures 
adoptades per combatre el COVID-19, podrien comportar la impossibilitat d’executar 
d’altres contractes públics de serveis de prestació successiva, dins dels quals s’inclou 
la part del servei del menjador dels anteriors contractes. 
 
Vistes les instàncies presentades per l’empresa EDUCARE XXI, SL, amb registres 
generals d’entrada números 2020-13774-E i 2020-13777-E, ambdues de data 15 
d’abril de 2020, on manifesten, entre d’altres, que “EDUCARE no pot adscriure a data 
d’avui aquests mitjans a un altre contracte, donat que no disposa d’un altre servei on 
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reubicar-los, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les 
mesures preses per tal evitar la cadena de contagis” i que “degut a les mesures 
adoptades per combatre el COVID-19, el Servei de Menjador Escolar vinculat al 
Contracte GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI I FUCIONAMENT ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LA ROSA DELS VENTS (expedient 19-040), esdevé d’impossible execució”. 
 
Vista la instància 2020-13774-E de petició d’indemnització per import de 25.085,35€ 
mensuals sol·licitada per l’empresa Educare XXI, SL, respecte del contracte de gestió 
integral de l’escola bressol la Rosa dels Vents, sense incloure el servei de menjador.  
 
Vista la instància 2020-13777-E de petició d’indemnització per import de 9.519,01€ 
mensuals sol·licitada per l’empresa Educare XXI, SL, respecte del servei de menjador 
de l’escola bressol la Rosa dels Vents. 
 
Atès que el contracte 19-040 (I16-007), és de gestió integral de l’escola bressol, 
incloent el servei de menjador, sense tractar-se d’un servei separat.  
 
I que, per altra part, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, 
només es refereix als menjadors escolars (art. 1.6) quan ho són com a contractes de 
concessió de serveis de forma independent, però no quan són contractes de serveis ni 
molt menys quan a més estan integrats dins d’un altre contracte, i ambdós aspectes 
són justament els que es donen en el present cas.  
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de Contractació i la Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General. 
 
Vist l’article 170 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que a les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altre d’exercir la 
competència delegada directament per raons d’urgència, posant aquesta 
circumstancia en coneixement dels interessats en l‘expedient i sense que això suposi 
una revocació del règim de delegació atorgat. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Estimar les instàncies presentades per l’empresa Educare XXI, SL tot 
reconeixent l’activitat de servei de menjador escolar del contracte relacionat a la part 
expositiva de la present resolució, com una activitat automàticament suspesa arrel de 
l’ordre de tancament de centres i, per tant, entendre suspès en la seva totalitat 
l’esmentat contracte amb efectes 14 de març de 2020 i fins a la data en que s’aixequi 
l’indicada ordre, amb modificació dels punts primer i segon del Decret d’Alcaldia núm. 
2020/1292, de 30 de març en el sentit indicat. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
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març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 1.3 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, i produint-se la 
regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar al Departament d’Educació per tal que, de conformitat als anteriors 
acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les factures 
mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els decrets 
pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de les instàncies amb registres generals d’entrada 
números 2020-13774-E i 2020-13777-E, de 15 d’abril de 2020, pel que respecta a la 
quantificació de les indemnitzacions (excloent el 3% del preu de les prestacions per 
haver estat eliminat del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en materia tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries, en virtut de la modificació produïda pel Decret llei 
8/2020, de 24 de març), al moment en que s’aixequi l’ordre de tancament dels 
centres escolars. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament d’Educació i a l’empresa Educare 
XXI, SL, pel seu coneixement i efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte a la Junta de Govern Local en la propera sessió que se celebri. 

 
 
2.6. Decret de l’Alcaldia número 2020/1403 de data 6 de maig, relatiu a 
estimar la instància presentada per l’empresa Ziga-Zaga, SL pel que fa a 
reconèixer l’activitat de servei de menjador escolar dels contractes relacionats 
a la part expositiva de la present resolució, com una activitat automàticament 
suspesa arrel de l’ordre de tancament de centres i, per tant, entendre 
suspesos en la seva totalitat els esmentats contractes amb efectes 14 de març 
de 2020 i fins a la data en que s’aixequi l’indicada ordre, amb modificació dels 
punts primer i segon del Decret d’Alcaldia núm. 2020/1292, de 30 de març en 
el sentit indicat. 
 
Vist el decret de l’Alcaldia número 2020/1292, de data 30 de març, mitjançant el qual 
i en el seu punt primer, s’identifiquen 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 i fins a la data en que s’aixequi l’ordre de tancament de 
centres, en concret dels contractes 17-096, 19-039 i 17-097, de gestió integral i 
funcionament del servei públic de les escoles bressol municipals Mag Maginet, Cel 
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Blau i Arc de Sant Martí de Cornellà de Llobregat respectivament, adjudicats a 
l’empresa Ziga-Zaga, SL. 
 
Vist el punt segon del mateix decret de l’Alcaldia, on es considera que les mesures 
adoptades per combatre el COVID-19, podrien comportar la impossibilitat d’executar 
d’altres contractes públics de serveis de prestació successiva, dins dels quals s’inclou 
la part del servei del menjador dels anteriors contractes. 
 
Vista la instància presentada per l’empresa Ziga-Zaga, SL, amb registre general 
d’entrada número 2020-13854-E de data 17 d’abril de 2020 on manifesta pels tres 
contractes que ens ocupen que “en el que respecta al servei de menjador escolar (...) 
la prestació es duu a terme en equipaments municipals de Cornellà de Llobregat, 
l’obertura dels quals ha estat suspesa, per la qual cosa l’execució del contracte esdevé 
impossible mentre es mantingui aquesta situació”, i així sol·licita “que s’apreciï la 
impossibilitat dels constractes esmentats (...) com a conseqüència de la situació 
descrita i es declari la seva suspensió des del dia 14 de març de 2020 fins que la 
prestació del contrcte es pugui reprendre ...” i “que en virtut de l’exposat 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat resolgui segons procedeix i ens aboni els danys 
i perjudicis soferts amb ocasió de la suspensió del contracte motivada en la causa 
excepcional de la crisis sanitària causada pel Covid-19, i segons les dades que 
empleno del formulari annex1, i documentació acreditativa que s’aporta”. 
 
Vista la petició d’indemnització per import de 26.458,52€ sol·licitada per l’empresa 
Ziga-Zaga, SL, respecte del contracte de gestió integral de l’escola bressol Mag 
Maginet.  
 
Vista la petició d’indemnització per import de 24.577,26€ sol·licitada per l’empresa 
Ziga-Zaga, SL, respecte del contracte de gestió integral de l’escola bressol Cel Blau. 
 
Vista la petició d’indemnització per import de 27.757,14€ sol·licitada per l’empresa 
Ziga-Zaga, SL, respecte del contracte de gestió integral de l’escola bressol Arc de Sant 
Martí. 
 
Atès que els contractes 17-096, 19-039 i 17-097 (Mag Maginet, Cel Blau, i Arc de Sant 
Martí respectivament), són de gestió integral de les escoles bressol, incloent el servei 
de menjador, sense tractar-se d’un servei separat. 
 
I que, per altra part, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, 
només es refereix als menjadors escolars (art. 1.6) quan ho són com a contractes de 
concessió de serveis de forma independent, però no quan són contractes de serveis ni 
molt menys quan a més estan integrats dins d’un altre contracte, i ambdós aspectes 
són justament els que es donen en el present cas.  
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Vist l’informe emès al respecte per la Cap de Contractació i la Cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa General. 
 
Vist l’article 170 d) del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a que a les competències 
delegades, l’òrgan delegant es reserva la facultat entre d’altre d’exercir la 
competència delegada directament per raons d’urgència, posant aquesta 
circumstancia en coneixement dels interessats en l‘expedient i sense que això suposi 
una revocació del règim de delegació atorgat. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Estimar la instància presentada per l’empresa Ziga-Zaga, SL pel que fa a 
reconèixer l’activitat de servei de menjador escolar dels contractes relacionats a la 
part expositiva de la present resolució, com una activitat automàticament suspesa 
arrel de l’ordre de tancament de centres i, per tant, entendre suspesos en la seva 
totalitat els esmentats contractes amb efectes 14 de març de 2020 i fins a la data en 
que s’aixequi l’indicada ordre, amb modificació dels punts primer i segon del Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/1292, de 30 de març en el sentit indicat. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament dels presents contractes segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 1.3 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, i produint-se la 
regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar al Departament d’Educació per tal que, de conformitat als anteriors 
acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les factures 
mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els decrets 
pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de la instància amb registre general d’entrada número 
2020-13854-E de 17 d’abril de 2020, pel que respecta a la quantificació de les 
indemnitzacions, al moment en que s’aixequi l’ordre de tancament dels centres 
escolars. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament d’Educació i a l’empresa Ziga-
Zaga, SL, pel seu coneixement i efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri. 
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2.7. Decret de l’Alcaldia número 2020/1343 de data 17 d’abril, relatiu a 
acordar per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries i 
atorgar a l’empresa TALTRADE, S.L, llicència urbanística municipal per a la 
construcció d’una nau industrial amb aparament, a la finca del carrer de Marià 
Fortuny, 2. 
 
Vist l'expedient núm. 44/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel  que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“La urgencia actual de obtener la concesión oficial de la licencia de obras se debe a 
que la Propiedad tramitó el expediente de financiación con su entidad bancaria en el 
mes de octubre de 2019 (la licencia se solicitó en mayo de 2019 pero se ha dilatado 
en la espera al informe de bomberos), la financiación está preconcedida a falta de 
que el tasador pueda cerrar el expediente con la concesión de la licencia de obras, 
pero el expediente bancario tiene una validez de seis meses que finalizaba en marzo, 
se ha concedido una prórroga excepcional durante el mes de abril. 
 
Por todo ello solicitamos encarecidamente que pueda tramitarse por decreto de 
alcaldía la aprobación de la licencia de obras y así poder cerrar la concesión de la 
financiación e iniciar las obras en la mayor brevedad posible cuando el estado de 
alarma en el cual nos encontramos lo permita y agilizar el proceso de construcción del 
edificio al máximo para que Mettler-Toledo pueda trasladarse a este municipio el 
próximo verano como máximo”. 
 
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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Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 23 de març de 2020 i 9 d’abril de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a l’article 21. 
1m) de la Llei de Bases de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa TALTRADE, S.L, llicència urbanística municipal per a la 
construcció d’una nau industrial amb aparament, a la finca del carrer de Marià 
Fortuny, 2, segons segons Projecte Bàsic (ID 1311891) redactat el 20/01/20 per 
l’Arquitecte PALOMA ARNAU PINO col·legiat número 26.826-7 del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, per ajustar-se al que disposa les Normes i Ordenances del 
PGM-76 i el Pla Especial d’Adequació de les condicions d’edificació a l’antic àmbit del 
P.P. Almeda. 
 
La documentació que inclou l’expedient, entre d’altres; Estudi bàsic de segureta i salut 
de les obres (ID 1311897) redactat al Septembre de 2019 per l’Arquitecte MARC 
RADUA BERMEJO col·legiat número 61.190-5 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Tercer.- 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 projecte 

Executiu, 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. 

 
- 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. 

 



 
 

 
 

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

 

 23 

- 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. 

 
- Per tal de garantir la seguretat de vianants i vehicles, qualsevol intervenció en el 

procés de l’obra que afecti a la via pública haurà d’haver estat informada 
favorablement pel Departament de via pública i/o Guàrdia urbana. 

 
- 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. 

 
- En data 05/02/2020 s’emet informe favorable per part de la dirección general de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments condicionat a la adopció de les 
mesures de seguretat contra incendis: 

 
 El quadre de maniobres, per als bombers del sistema de pressió 

diferencial de protecció enfront el fum de les escales especialment 
protegides, estarà emplaçat a la planta baixa de l'edifici i a dins del 
recinte de l'escala a la qual dóna servei el sistema, com s'indica a la 
instrucció tècnica complementària SP-138. 

 

 En tot aparcament soterrat, es col·locarà un plànol de distribució de la 
planta, en tots els accessos a la mateixa, per a ús dels bombers en cas 
d'incendi. Els plànols s'han de col·locar dins el recinte de les escales. 

 
 Cal assegurar el compliment del document TINSCI DT-9. 

 
Observació 1: a la finalització de les obres / ocupació de l’edifici: Com la obra a 
realitzar està inclosa als supòsits de l’annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i 
seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
una vegada acabada, els titulars de l’establiment, l’activitat, la infraestructura o 
l’edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l’Administració (ECA) en 
l’àmbit de la prevenció i la seguretat en materia d’incendis, que efectuï un acte de 
comprovació per a verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici 
compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les establertes per 
l’autorització o llicència sol·licitada. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat 
de l’acte de comprovació en el període d’un mes des de la sol·licitud 
 
Quart.- Realitzada l’inspecció ocular a la citada finca, s’ha comprovat que la mateixa 
es troba afectada: 
 

 Per Serveis d’enllumenat públic, en concret per una línea i diversos braços als 
carrers Segrià (3 braços), Montsià (4 braços) i Marià Fortuny (3 braços), els 
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quals haurien de ser ubicats a la façana de l’obra nova retirant posteriorment 
els corresponents postes de fusta, si és el cas. 

 

 Per diversos guals i rebaixos de vorera als carrers Marià Fortuny, Montsià i 
Segrià; que caldria donar de baixa en cas que fos necessari. Així com 
urbanitzar l’àmbit de l’obra nova. 

 

 En façana per plaques de denominació de carrers del carrer de Marià Fortuny 
(dues) i Segrià. Un cop finalitzades l’obra nova, haurà de reposar-se la 
denominació de carrer que afectava a la façana de la finca enderrocada, i que 
va ser retirada i lliurada al Departament de Manteniment i Serveis per a la 
seva custodia, per l’empresa que va realitzar l’enderrocament de l’esmentada 
finca. 

 

 Per senyals de trànsit que en cas que es vegin afectades, caldrà sol.licitar al 
Departament de Senyalització de la Guàrdia Urbana a que procedeixi a: 

 

 Retirar o desplaçar els senyals citats de la finca. 
 

 Reubicat un cop finalitzades les obres del nou edifici els citats senyals. 
 
Un cop finalitzats els treballs de reposició dels Serveis, s’haurà de notificar a 
l’Ajuntament per tal de que els tècnics Municipals efectuïn la corresponent inspecció. 
 
Cinquè.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri. 

 
 
2.8. Decret de l’Alcaldia número 2020/1359 de data 24 d’abril, relatiu a 
atorgar a l’empresa AMSC Space Rent s.l. llicència urbanística municipal per a 
la reforma i ampliació d’edifici industrial, a la finca de l’avinguda Passeig 
Ferrocarrils Catalans, 138. 
 
Vist l'expedient núm. 78/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
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d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“Em poso en contacte amb vostès per explicar la situació d’urgència que te aquest 
expedient. Els clients varen llogar la nau farà gairebé un any amb una carència de 6 
mesos. Com a despatx d’arquitectura vàrem presentar el primer projecte al mes de 
juliol de l’any passat, aquest s’ha vist demorat en el temps incomprensiblement. 
Aquest s’havia d’aprovar a la junta de govern del dia 20 de març, però degut a la 
situació actual no va ser possible. La situació anterior comporta una aplaçament de 
l’inici de les obres, el que al final  repercuteix en el nostre client, es per això que 
demanem que s’acceleri el procés per tal de que es puguin iniciar les obres”. 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 27 de febrer de 2020 i 23 d’abril de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a l’article 21. 
1m) de la Llei de Bases de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon..-  Atorgar a l’empresa AMSC SPACE RENT, S.L., llicència urbanística municipal 
per a la reforma i ampliació d’un edifici industrial, a la finca de l’avinguda del passeig 
dels Ferrocarrils Catalans, 138, segons projecte bàsic i executiu (ID 1209482) amb 
visat número 2019006177 de data 31/01/2020 del Col·legi d’Arquitecte de Catalunya, 
per ajustar-se al que disposa les Normes i Ordenances del PGM-76 i el Pla Especial 
d’Adequació de les condicions d’edificació a l’antic àmbit del P.P. Almeda. 
 
Documentació que inclou l’expedient, entre d’altres; Estudi bàsic de seguretat i salut 
de les obres (ID 1269393) amb visat número 2019006177 de data 02/10/2019 del 
Col·legi d’Arquitecte de Catalunya, als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 
1627/1997. 
 
Tercer.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
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 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’alçadaamb 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. 

 
 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. 

 

 Per tal de garantir la seguretat de vianants i vehicles, qualsevol intervenció en 
el procés de l’obra que afecti a la via pública haurà d’haver estat informada 
favorablement pel Departament de via pública i/o Guàrdia urbana. 

 
 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. 

 

 En data 07/02/2020 s’emet informe favorable per part de la dirección general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments condicionat a la adopció de les 
mesures de seguretat contra incendis: 

 

 Cal instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local si 
no n’hi ha cap a menys de 100 metres. 

 
Observació: a la finalització de les obres / ocupació de l’edifici: Com la obra realitzar 
està inclosa als supòsits de l’annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en 
materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, una vegada 
acabada, els titulars de l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici han de 
sol·licitar a una entitat col·laboradora de l’Administració (ECA) en l’àmbit de la 
prevenció i la seguretat en materia d’incendis, que efectuï un acte de comprovació 
per a verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici compleixen 
totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i 
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seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les establertes per l’autorització o 
llicència sol·licitada. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de 
comprovació en el període d’un mes des de la sol·licitud. 
 
Les obres només es podran realitzar segons les instruccions que determini el 
departament i no es podran iniciar sense comunicació d’aquest. 
 
Quart.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local 
que se celebri. 

 
 
2.9. Decret de l’Alcaldia número 2000/1372 de 27 d’abril, relatiu a 
Atorgar a l’empresa ARESTA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
amb 11 habitatges i aparcaments, a la finca del carrer de Rubió i Ors, 150. 
 
Vist l'expedient núm. 61/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que:  
 
“Habiendo contraído nuestra sociedad compromisos con permuteros que dependen 
de los plazos de inicio de obra para el cierre del negocio existente, y precontratos con 
propietarios que se habrán de rescindir en caso de no iniciarse los trabajos” 
 
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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Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 11 de març de 2020 i 23 d’abril de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a l’article 21. 
1m) de la Llei de Basses de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa ARESTA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 
11 habitatges i aparcaments, a la finca del carrer de Rubió i Ors, 150 (antics 148-150-
152)0, segons projecte de 10/1/2020 signat pels arquitectes Alexandra Barrero 
Gallardo i Agustín García Romera amb núm. de col·legiat 59.292/7 i 15.881 del COAC 
respectivament (ID:1276021), per ajustar-se al que disposen les Normes i Ordenances 
del PGM-76. 
 
La documentació tècnica inclou Estudi de seguretat i salut, signat per l’Arquitecte 
Tècnic Francisco Javier Barrero Gallardo amb número de col·legiat 8.592 del CAATEEB 
(ID:1276021), als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997 i Projecte 
d’infraestructura comú de telecomunicació de 19 de març de 2019 (ID:1276044) 
redactat per Eduardo Castillo Rubio, Enginyer Tècnic de Telecomunicació amb número 
de col·legiat 7.813 del Col·legi Oficial d’ Enginyers Tècnics de Telecomunicació. 
 
En data 26 de febrer de 2020, el Tècnic de Medi Ambient a emès informe favorable 
per producció d’aigua calenta sanitària amb Aerotèrmia. 
 
Tercer.- 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Que s’emet amb independència de la tramitació prèvia o simultània en 
aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental d’activitats. 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, pel que representa la 
activitat d’aparcament de planta baixa. 

 

 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. 

 

 Donat que l’edificació proposada està inclosa als supòsits de l’annex 1 de la 
llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, en compliment a l’article 
22 de la mateixa llei, s’ha emès informe preceptiu en sentit favorable sobre la 
modificació (Generalitat de Catalunya, Direcció general de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments) per tal de concedir la llicència i la mateixa queda 
condicionada a les mesures de seguretat contra incendis que es fixen al 
mateix i que es reprodueixen 

 

 Observació: a la finalització de les obres / ocupació de l’edifici: Com la obra a 
realitzar està inclosa als supòsits de l’annex 1 de la llei 3/2010, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis, una vegada acabada, els titulars de l’establiment, l’activitat, la 
infraestructura o l’edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora de 
l’Administració (ECA) en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en materia 
d’incendis, que efectuï un acte de comprovació per a verificar que 
l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici compleixen totes les 
prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les establertes per 
l’autorització o llicència sol·licitada. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el 
certificat de l’acte de comprovació en el període d’un mes des de la sol·licitud. 

 
EN EL CAS QUE ENS OCUPA: APARCAMENT. 
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Les obres només es podran realitzar segons les instruccions que determini el 
departament i no es podran iniciar sense comunicació d’aquest. 
 
Quart.- Realitzada l’inspecció ocular a la citada finca, s’ha comprovat que la mateixa 
es troba afectada: 
 

 Per mobiliari urbà, en concret per dos arbres amb els seus corresponents 
escossells i un fanal. 

 
Un cop finalitzada l’obra nova si s’han retirat o fet malvé aquests elements caldrà 
reposar-los al seu emplaçament original amb d’altres de les mateixes característiques 
als retirats. Quan s’hagin finalitzat els treballs de reposició, s’haurà de notificar a 
l’Ajuntament per tal de que els tècnics Municipals efectuïn la corresponent inspeccció. 
 
Cinquè.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri. 

 
 
2.10. Decret de l’Alcaldia número 2020/1373 de 27 d’abril, relatiu a atorgar 
als senyors MANUEL MARTIN DELGADO i Mª ISABEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, 
llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, a la finca del carrer Francesc Layret, 43. 
 
Vist l'expedient núm. 55/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional 
terceradel Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 
17 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
conformitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“Demano la concessió del permís d'obres, per tal de poder realitzar les gestions per a 
la hipoteca, i començar les obres el més aviat possible, donat que sense aquesta 
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situació que estem vivim, ja hauríem de tenir aquest permís i hauríem d'estar 
construint. 
 
Expresso també la necessitat de començar les obres el més aviat possible, donada la 
situación que la construcció serà la nostra vivenda, i el lloguer del pis en el que vivim 
actualment, acaba a l'abril de l'any vinent.” 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 1 d’abril de 2020 i 24 d’abril de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a l’article 21. 
1m) de la Llei de Bases de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar als senyors MANUEL MARTIN DELGADO i Mª ISABEL HERNÁNDEZ 
LÓPEZ, llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, segons projecte basic i d’execució visat núm. 2019008543 de data 
10/01/2020 signat per l’arquitecte Llorenç Vallribera Farriol col·legiat número 43704-
2 del COAC amb ID. 1333404, per ajustar-se al que disposa les Normes i Ordenances 
del PGM-76. Documentació inclou l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres amb 
el mateix visat, data, col·legi i ID als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 
1627/1997. 
 
Tercer.- 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. 
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 Abans de començar l’obra, s’haurà d’aportar el Certificat de compliment del 
Decret de residus (Empresa gestor de residus de la construcció) 

 

 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. 

 
Quart.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local 
que se celebri. 

 
 
2.11. Decret de l’Alcaldia número 2020/1443 de 25 de maig, relatiu a 
atorgar al senyor JOSÉ MORIANA MIRAUT, llicència urbanística municipal per 
a la reforma per a canvi d’ús de local a habitatge, a la finca del carrer de 
Frederic Soler, 32 baixos 1a. 
 
Vist l'expedient núm. 102/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres 
majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“Soy José Moriana, propietario del local sito en la C/Federico Soler, 32 bajos, solicito 
levantamiento de suspensión para la concesión de la licencia con urgencia, pues 
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necesitamos empezar las obras ya que va a ser la vivienda habitual de mi nieta, y 
necesita dejar su vivienda actual.” 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 13 de març de 2020 i 11 de maig de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a l’article21. 
1m) de la Llei de Bases de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar al senyor JOSÉ MORIANA MIRAUT, llicència urbanística municipal per 
a la reforma per a canvi d’ús de local a habitatge, a la finca del carrer de Frederic 
Soler, 32 baixos 1a), segons projecte amb visat número BBE751 de data 18/12/2019 
del CAATEEB amb ID. 1264307, per ajustar-se al que disposa les Normes i Ordenances 
del PGM-76 Documentació inclou l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres amb 
el mateix visat, data, col·legi i ID als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 
1627/1997. 
 
Tercer.- 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. 
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 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 podran 
iniciar sense comunicació al aquell departament. 

 

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

 
Quart.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local 
que se celebri. 
 

 
2.12. Decret de l’Alcaldia número 2020/1450 de 18 de maig, relatiu a 
atorgar al senyor RAMÓN ROBLES ASIN, llicència urbanística municipal per al 
canvi d’ús de local (planta baixa) a habitatge,incloses les obres inherents, a la 
finca del carrer de Verge del Pilar 19. 
 
Vist l'expedient núm. 12/20Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“El pasado día 22-11-2019 firmamos un contrato de arras por la compra del local 
referido. Y no podremos formalizar la compra hasta presentar la licencia de Cambio 
de uso entre otros documentos al banco (hipoteca). Tememos no poder cumplir con 
nuestro proyecto, ya que la fecha de compra está pactada para 30-05-2020, de 
perder la cantidad de 16.000.-€ pagada en concepto de arras, y en definitiva perder la 
oportunidad de compra, y no solventar el problema familiar. 
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Por lo que Solicitamos la licencia por trámite de urgencia "Decret de Alcaldia" (Decret 
Covid-19).” 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídic de dates 24 d’abril de 2020 i 14 de maig de 2020, 
respectivament, emesos de conformitat amb l’article 188 de l’esmentat Decret 
legislatiu 1/2010. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides a l’article 21. 
1m) de la Llei de Bases de Règim Local, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar al senyor RAMÓN ROBLES ASIN, llicència urbanística municipal per al 
canvi d’ús de local (planta baixa) a habitatge,incloses les obres inherents, a la finca 
delcarrer de Verge del Pilar 19, segons el projecte amb Id 1343704 de data Febrer 
2020 redactat per l’Arquitecte RAUL MONTES USATEGUI amb número de col·legiat 
26909/3 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per ajustar-se al que disposen les 
Normes i Ordenances del PGM-76. 
 
La documentació tècnica inclou Estudi bàsic de seguretat i salut de mateix amb Id 
1278002, als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997. 
 

 Entitat inicial: Local planta baixa. 
 

 Entitat definitives: Habitatge Planta baixa al Carrer Verge del Pilar 19,baixos 
 
Tercer.- 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 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. 
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- 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. 

 
Quart.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local 
que se celebri. 

 
... 

Els reunits manifesten quedar-ne assabentats. 

 
 
 
 

II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt tercer.- Suspendre la 2ª i última pròrroga del contracte Gestió del 
centre d’infància família per oferir un servei adreçat a famílies de Cornellà 
de Llobregat (empadronats) amb fills/es de 0 a 6 anys), adjudicat a l’entitat 
FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, des del 14 de març del 2020 fins que la 
prestació del servei es pugui reanudar i aprovar la continuïtat del seu 
pagament. 
 

Suspendre la 2ª i última pròrroga 
contracte “Gestió centr d’infància 
i família” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1292 de data 30 de març de 2020, que en el seu 
segon punt estableix:“Considerar que les mesures adoptades per combatre el COVID-
19, podrien comportar la impossibilitat d’executar els contractes públics de serveis de 
prestació successiva que es relacionen a continuació, entre altres contractes, vigents 
a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret-llei 8/2020, celebrats amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 34.1 de 
l’esmentat Reial Decret i l’article 1.2 del decret llei 7/2020, de 17 de març:” 
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Vist que entre els expedients que es relaciona a l’esmenta’t punt segon s’inclou el 
present expedient, amb el núm. 19-037 ( Aprovació de la 2ª i última pròrroga del 
contracte Gestió del centre d’infància i família per oferir un servei adreçat a famílies 
de Cornellà de Llobregat (empadronats) amb fills/es de 0 a 6 anys.) 
 
Vista la instància presentada per l’entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, en data 
9 d’abril de 2020, segons registre general d’entrada número 2020-13269, mitjançant 
la qual comuniquen que, en virtut del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març 
esmentat al punt anterior, han hagut de cessar la seva activitat principal, degut a que 
es evident la impossibilitat física de prestació del servei objecte del contracte com a 
conseqüència de la impossibilitat d’obrir l’equipament on s’ha de desenvolupar el 
mateix, segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març; i sol·liciten la suspensió 
d’aquest contracte i l’abonament de les despeses que donen lloc al dret d’ 
indemnització en concepte de bestreta, a compte del pagament dels danys i 
perjudicis. 
 
Vist que de les dades exposades a l’esmentada instància es demostra la impossibilitat 
de seguir prestant el servei del que són adjudicataris, i així queda acreditat. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió de Família de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb el vist-i-plau de la Tinenta d'Alcalde i 
Regidora Delegada de l'Àrea d'Igualtat i Educació la Sra. Rocío García Pérez, de data 
30 d’abril de 2020, del que es desprèn la impossibilitat de seguir prestant el servei del 
que és adjudicatari l'entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI. 
 
Vist que, si bé la regulació estatal en la seva redacció original de l’article 34 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, no preveia les bestretes a compte de les 
indemnitzacions, en la disposició final novena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu apartat primer afegeix 
un paràgraf final a l’apartat 1 d’aquest indicat article 34: “En los contratos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos 
conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo 
pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para 
efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, fent que quedi recollida la possibilitat de cobrar bestretes a instància del 
contractista. 
 
Vist els informes emesos al respecte per la Cap de Contractació 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’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Suspendre la 2ª i última pròrroga del contracte Gestió del centre d’infància i 
família per oferir un servei adreçat a famílies de Cornellà de Llobregat (empadronats) 
amb fills/es de 0 a 6 anys), adjudicat a l’entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, 
aprobada per decret de l'Alcaldia núm. 2019/2367 de data 11 de juny de 2019, pel 
període comprès entre el 15 de setembre de 2019 i el 14 de setembre de 2020, des del 
14 de març del 2020 fins que la prestació del servei es pugui reanudar, entenent-se a 
tals efectes que la prestació podrá reanudar-se quan haguessin passat les 
circumstàncies o mesures que la vingueren impedint, i l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista la fi de la suspensió. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i produint-
se la regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Polítiques de Família per tal que, de conformitat als 
anteriors acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les 
factures mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els 
decrets pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de la instància amb registre general d’entrada número 
2020-13269, de data 9 d’abril de 2020, pel que respecta a la quantificació de les 
indemnitzacions, al moment en que s’aixequi l’ordre de tancament del centre, prèvia 
acreditació fefaent de llur realitat, efectivitat i quantia, per part de l’entitat Fundació 
Catalana de l’Esplai, amb els següents conceptes imdemnitzables, de conformitat i en 
els termes regulats a l’article 34.1 del RD-llei 8/2020, de 17 de març, en la redacció 
donada per la disposició final primera, número deu del Reial Decret-llei 11/2020, de 
31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit sanitari i 
econòmic per a fer front al COVID-19: 
 
1r.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 

personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària 
del contracte, durant el període de suspensió. 
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2n.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 
suspensió del contracte. 

 
3r.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 

equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans 
no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 

 
4t .-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 

vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el momento de la suspensió del contracte. 

 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament de Polítiques de Família i a 
l’entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, pel seu coneixement i efectes adients. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt quart.-Estimar la instància presentada per Llop Gestió Esportiva s.l., 
adjudicatari del contracte de serveis d’activitats aquàtiques de la Piscina Can 
Millars relativa a la continüitat del  pagamant des de la data de la seva 
suspensió, des del dia 14 de març de 2020. 
 

Aprovar la continuïtat del pagament 
Del contracte “serveis d’activitats 
Aquàtiques piscina Can Millars” 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la resolució número 2020/1333, de data 9 d’abril, de canvi de responsable i 
suspensió del contracte 16-001 de servei d’activitats aquàtiques de la piscina 
municipal de Can Millars de Cornellà de Llobregat adjudicat a l’empresa Llop Gestió 
Esportiva, SL, segons decret de l’Alcaldia número 3905/16, de 6 de setembre, efectiva 
des del 14 de març de 2020 fins que la prestació del servei es pugui reprendre. 
 
Vista la instància presentada per Llop Gestió Esportiva, SL amb número de registre 
d’entrada general 2020-13987-E, de data 20 d’abril, mitjançant la qual manifesten 
“que per minimitzar l’impacte de la suspensió del contracte en la tresoreria de 
l’empresa (...) i fer possible el pagament de les nòmines de tots els treballadors 
adscrits, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pren un paper molt rellevant facilitant 
bestretes a compte”, així com sol·liciten “que ens sigui abonada la quantitat de 
17.175,87€ en concepte de bestreta de la indemnització”. 
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Vist que, si bé la regulació estatal en la seva redacció original de l’article 34 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, no preveia les bestretes a compte de les 
indemnitzacions, en la disposició final novena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu apartat primer afegeix 
un paràgraf final a l’apartat 1 d’aquest indicat article 34: “En los contratos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos 
conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo 
pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para 
efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, fent que quedi recollida la possibilitat de cobrar bestretes a instància del 
contractista. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació i la Cap 
de l’Àrea de Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar la instància presentada per Llop Gestió Esportiva, SL, a la vista de 
l’addició a l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, d’un 
paràgraf final que preveu les bestretes a compte de les indemnitzacions si aquestes 
són sol·licitades a instància del contractista. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i produint-
se la regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
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Tercer.- Instar al Departament d’Esports per tal que, de conformitat als anteriors 
acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les factures 
mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els decrets 
pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de la instància amb registre general d’entrada número 
2020-13987-E, de data 20 d’abril, pel que respecta a la quantificació de les 
indemnitzacions, al moment en que s’aixequi l’ordre de tancament del centre, prèvia 
acreditació fefaent de llur realitat, efectivitat i quantia, per part de l’entitat Fundació 
Catalana de l’Esplai, amb els següents conceptes indemnitzables, de conformitat i en 
els termes regulats a l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, en la 
redacció donada per la disposició final primera, número deu del Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit sanitari i econòmic per a fer front al COVID-19: 
 
1r.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 

personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària 
del contracte, durant el període de suspensió. 

 
2n.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 

suspensió del contracte.  
 
3r.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 

equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans 
no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 

 
4t.- Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 

vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el momento de la suspensió del contracte.  

 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament d’Esports i a l’empresa Llop Gestió 
Esportiva, SL, pel seu coneixement i efectes adients. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt cinquè.- Suspendre la 1ª i única pròrroga del contracte de Servei 
d’impressió de la revista municipal Cornellà Informa, adjudicat a l’empresa 
Imprenta Pages s.l, pel període comprès entre l’1 de maig de 2020 i el 30 
d’abril de 2021,  fins que la prestació del servei es pugui reanudar. 
 

Suspendre la 1ª i única pròrroga contracte 
“ Servei impressió revista Municipal 
Cornellà Informa”. 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Servei d’impressió de la revista municipal Cornellà Informa. 
 
Tramitació: Ordinària. 
 
Procediment d’adjudicació: Obert. 
 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Vist que, segons acord d’adjudicació aprovat en la Junta de Govern Local de data 20 
d’abril de 2018, l’esmentat contracte, va ser adjudicat a l’empresa IMPREMTA PAGÈS, 
S.L, per haver presentat l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament, i complir 
tots els requisits fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, 
es va signar en data 27 d’abril de 2018. 
 
Vist que, segons acord d’adjudicació aprovat en la Junta de Govern Local de data 6 de 
març de 2020, adjudicat a l’empresa IMPREMTA PAGÈS, S.L es va aprovar la 1ª i única 
pròrroga del contracte de Servei d’impressió de la revista municipal Cornellà Informa 
pel període comprès entre l’1 de maig de 2020 i el 30 d’abril de 2021. 
 
Vist el Reial Decret número 463/2020, de data 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així 
com el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, abans esmentat. 
 
Vist l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, referent a les 
mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del 
COVID-19. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1292 de data 30 de març de 2020, que en el seu 
punt segon estableix:“Considerar que les mesures adoptades per combatre el COVID-
19, podrien comportar la impossibilitat d’executar els contractes públics de serveis de 
prestació successiva que es relacionen a continuació, entre altres contractes, vigents 
a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret-llei 8/2020, celebrats amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 34.1 de 
l’esmentat Reial Decret i l’article 1.2 del decret llei 7/2020, de 17 de març:” 
 
Vista la instància presentada per l’empresa IMPREMTA PAGÈS, S.L, en data 21 d’abril 
de 2020, segons registre general d’entrada número 1396, mitjançant la qual 
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manifesten la impossiblitat de prestar el Servei, i comunica per declaració 
responsable que ha entrat en Ertre Ordinari. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic de Comunicació de L’Ajuntament de 
Cornellà de llobregat Sr. Daniel Serarols Sanchez de data 29 d’abril de 2020, del que 
es desprèn la impossibilitat de seguir prestant el servei del que és adjudicatari 
IMPREMTA PAGÈS, S.L,. 
 
Vist l’article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Suspendre la 1ª i única pròrroga del contracte de Servei d’impressió de la 
revista municipal Cornellà Informa, pel període comprès entre l’1 de maig de 2020 i el 
30 d’abril de 2021, adjudicat a l’empresa IMPREMTA PAGÈS, S.L, segons acord 
d’adjudicació aprovat en la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2020, des del 
14 de març de 2020 i fins que la prestació del servei es pugui reanudar, entenent-se a 
tals efectes que la prestació podrà reanudar-se quan haguessin passat les 
circumstàncies o mesures que la vingueren impedint, i l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista la fi de la suspensió. 
 
Segon.- Indemnitzar a l’empresa IMPREMTA PAGÈS, S.L, pels danys i perjudicis soferts 
com a conseqüència de l’esmentada suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent 
de llur realitat, efectivitat i quantia, per part d’aquesta, amb els següents conceptes 
imdemnitzables (amb exclusió de les despeses salarials per haver fet un Ertre), de 
conformitat i en els termes regulats a l’article 34.1 del RD-llei 8/2020, de 17 de març, 
en la redacció donada per la disposició final primera, número deu del Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit sanitari i econòmic per a fer front al COVID-19: 
 
1r.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 

suspensió del contracte. 
 
2n.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 

equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans 
no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 
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3r .-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el momento de la suspensió del contracte. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa IMPREMTA PAGÈS, S.L. 
 
Quart.- Notificar al responsable del contracte, Sr. Daniel Serarols Sanchez, Tècnic de 
Comunicació, i a la Cap Administrativa de la mateixa àrea. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt sisè.- Suspendre el Contracte de servei, adjudicat a l’empresa 
Igualssom slr., per a la distribució mensual de 37.000 exemplars de la revista 
municipal, des de la data de la seva suspensió, el dia 14 de març de 2020,  
fins que la prestació del servei es pugui reanudar i aprovar la continuïtat del 
seu pagament. 
 

Suspendre contracte “Distribuciío 
Mensual revista municipa”l 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1292 de data 30 de març de 2020, que en el seu 
punt segon estableix:“Considerar que les mesures adoptades per combatre el COVID-
19, podrien comportar la impossibilitat d’executar els contractes públics de serveis de 
prestació successiva que es relacionen a continuació, entre altres contractes, vigents 
a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret-llei 8/2020, celebrats amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 34.1 de 
l’esmentat Reial Decret i l’article 1.2 del decret llei 7/2020, de 17 de març:” 
 
Vist que entre els expedients que es relaciona a l’esmenta’t punt segon s’inclou el 
present expedient, amb el núm. 18-063 relatiu al servei de distribució de la revista 
municipal Cornellà informa. 
 
Vist que, segons acord d’adjudicació aprovat en la Junta de Govern Local de data 25 
de gener de 2019, l’esmentat contracte, va ser adjudicat a l’empresa IGUALSSOM, 
SRL, per haver presentat l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament, i complir 
tots els requisits fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, 
es va signar en data 8 de febrer de 2019. 
 
Vista la instància presentada per l’empresa IGUALSSOM, SRL., en data 8 d’abril de 
2020, segons registre general d’entrada número 13161, mitjançant la qual 
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manifesten la impossiblitat de prestar el servei i sol·liciten la indemnització 
corresponent pels danys i perjudicis per la suspensió del contracte.  
 
Vist que de les dades exposades a l’esmentada instància es demostra la impossibilitat 
de seguir prestant el servei del que són adjudicataris, i així queda acreditat. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic de Comunicació de L’Ajuntament de 
Cornellà de llobregat Sr. Daniel Serarols Sanchez de data 22 d’abril de 2020, del que 
es desprèn la impossibilitat de seguir prestant el servei del que és adjudicatari 
IGUALSSOM, SRL,. 
 
Vist que, si bé la regulació estatal en la seva redacció original de l’article 34 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, no preveia les bestretes a compte de les 
indemnitzacions, en la disposició final novena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu apartat primer afegeix 
un paràgraf final a l’apartat 1 d’aquest indicat article 34: “En los contratos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos 
conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo 
pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para 
efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, fent que quedi recollida la possibilitat de cobrar bestretes a instància del 
contractista. 
 
Vist els informes emesos al respecte per la Cap de Contractació i la Cap de l’Àrea de 
Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Suspendre el Contracte de serveis reservat (segons la DA 4a de la Llei 
9/2017) a un Centre Especial de Treball per a la distribució mensual de 37.000 
exemplars de la revista municipal, Cornellà Informa mitjançant bustiatge a totes les 
llars de la ciutat i repartiment segmentat als equipaments municipals, adjudicat a 
l’empresa IGUALSSOM, SRL., segons acord d’adjudicació aprovat en la Junta de 
Govern Local de data 25 de gener de 2019, pel període comprès des del 14 de març 
del 2020 fins que la prestació del servei es pugui reanudar, entenent-se a tals efectes 
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que la prestació podrà reanudar-se quan haguessin passat les circumstàncies o 
mesures que la vingueren impedint, i l’òrgan de contractació notifiqui al contractista 
la fi de la suspensió. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i produint-
se la regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Comunicació per tal que, de conformitat als 
anteriors acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les 
factures mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els 
decrets pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de la instància amb registre general d’entrada número 
2020-13269, de data 9 d’abril de 2020, pel que respecta a la quantificació de les 
indemnitzacions, al moment en que s’aixequi la suspensió, prèvia acreditació fefaent 
de llur realitat, efectivitat i quantia, per part de l’entitat Fundació Catalana de 
l’Esplai, amb els següents conceptes imdemnitzables, de conformitat i en els termes 
regulats a l’article 34.1 del RD-llei 8/2020, de 17 de març, en la redacció donada per 
la disposició final primera, número deu del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, 
pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit sanitari i econòmic 
per a fer front al COVID-19: 
 
1r.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 

personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària 
del contracte, durant el període de suspensió. 

 
2n.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 

suspensió del contracte. 
 
3r.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 

equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans 
no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 

 
4t .-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 

vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el momento de la suspensió del contracte. 

 



 
 

 
 

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

 

 47 

Cinquè.- Notificar al responsable del contracte, Sr. Daniel Serarols Sanchez, Tècnic de 
Comunicació, i a la Cap Administrativa de la mateixa àrea. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt setè.- Suspendre el contracte de l’Ampliació de la pròrroga forçosa del 
contracte de Gestió integral del servei de menjador de l‘Escola d’Educació 
Especial Municipal Virolai, adjudicat a l’empresa Servei d’Àpats s.l., pel 
període comprès entre l’1 de febrer de 2019 al 31 d’agost de 2020, des del 
14 de març del 2020 fins que la prestació del servei es pugui reanudar  i 
aprovar la continuïtat del seu pagament. 
 

Suspendre contracte” Ampliació pròrroga  
Forçosa Gestió integral servei de menjador  
EEE Virolai” 
 

 
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: Servei 
 
Objecte del contracte: Gestió integral del servei de menjador de l‘Escola d’Educació 
Especial Municipal Virolai que compren: servei de menjar cuinat i la disposició de 
personal de menjador. 
 
Tramitació: Ordinària. 
 
Procediment d’adjudicació: Obert. 
 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Vist que, segons decret de l’alcaldia número 4029/17, de data 9 d’agost de 2017, i 
donat compte en la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2017 l’esmentat 
contracte, va ser adjudicat a SERVEI D’ÀPATS, S.L., per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa per aquest Ajuntament, es va signar en data 23 d’agost de 2017, pel 
període comprès entre l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2019. 
 
Vist que, segons Decret d’Alcaldia 2019/3225 de data 28 d’agost de 2019 es va 
aprovar la pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral del servei de menjador de 
l‘Escola d’Educació Especial Municipal Virolai que compren: servei de menjar cuinat i 
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la disposició de personal de menjador, pel període comprès entre l’1 de setembre de 
2019 al 31 de gener de 2020. 
 
Vist que, segons Acord aprovat per Junta de Govern Local de data 24 de gener de 
2020 es va aprovar l’ampliació de la pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral 
del servei de menjador de l‘Escola d’Educació Especial Municipal Virolai que compren: 
servei de menjar cuinat i la disposició de personal de menjador, pel període comprès 
entre l’1 de febrer de 2019 al 31 d’agost de 2020. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1292 de data 30 de març de 2020, que en el seu 
segon punt estableix:“Considerar que les mesures adoptades per combatre el COVID-
19, podrien comportar la impossibilitat d’executar els contractes públics de serveis de 
prestació successiva que es relacionen a continuació, entre altres contractes, vigents 
a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret-llei 8/2020, celebrats amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 34.1 de 
l’esmentat Reial Decret i l’article 1.2 del decret llei 7/2020, de 17 de març:” 
 
Vist que entre els contractes que es relaciona a l’esmenta’t punt segon s’inclou el 
present expedient, amb el numero d’expedient 19-124 relatiu a l’ampliació de la 
pròrroga forçosa del contracte de Gestió integral del servei de menjador de l‘Escola 
d’Educació Especial Municipal Virolai. 
 
Vista la instància presentada per l’empresa SERVEI D’ÀPATS, S.L., en data 20 d’abril 
de 2020, segons registre general d’entrada número 13982, mitjançant la qual 
manifesten la impossibilitat de prestar el servei i sol·liciten la indemnització 
corresponent pels danys i perjudicis per la suspensió del contracte. 
 
Vist que de les dades exposades a l’esmentada instància es demostra la impossibilitat 
de seguir prestant el servei del que són adjudicataris, i així queda acreditat. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Coordinador de Dinàmiques Educatives Sr. Juan 
José González López de data 23 d’abril de 2020, del que es desprèn la impossibilitat 
de seguir prestant el servei del que és adjudicatari SERVEI D’ÀPATS, S.L. 
 
Vist que, si bé la regulació estatal en la seva redacció original de l’article 34 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, no preveia les bestretes a compte de les 
indemnitzacions, en la disposició final novena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de 
maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu apartat primer afegeix 
un paràgraf final a l’apartat 1 d’aquest indicat article 34: “En los contratos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos 
conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a 
instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la 
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo 
pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para 
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efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”, fent que quedi recollida la possibilitat de cobrar bestretes a instància del 
contractista. 
 
Vist els informes emesos al respecte per la Cap de Contractació i la Cap de l’Àrea de 
Gestió Administrativa General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i 
Administració proposa l’adopció dels presents. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Suspendre el contracte de l’Ampliació de la pròrroga forçosa del contracte de 
Gestió integral del servei de menjador de l‘Escola d’Educació Especial Municipal 
Virolai que compren: servei de menjar cuinat i la disposició de personal de menjador, 
adjudicat a l’empresa SERVEI D’ÀPATS, S.L., segons Acord aprovat per Junta de 
Govern Local de data 24 de gener de 2020 pel període comprès entre l’1 de febrer de 
2019 al 31 d’agost de 2020, des del 14 de març del 2020 fins que la prestació del 
servei es pugui reanudar, entenent-se a tals efectes que la prestació podrà reanudar-
se quan haguessin passat les circumstàncies o mesures que la vingueren impedint, i 
l’òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió. 
 
Segon.- Aprovar la continuïtat en el pagament del present contracte segons el que 
s’ha establert al punt primer, des de la data de la seva suspensió, el passat 14 de 
març de 2020, i amb la mateixa periodicitat que disposen els seus documents 
contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis 
en els termes de l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i produint-
se la regularització definitiva del pagament, si escau, a la finalització del període de 
suspensió, amb exclusió de l’IVA per tractar-se d’una indemnització i, en 
conseqüència, regularitzar els documents comptables segons s’estableix en els punts 
següents. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Gestió d’Educació per tal que, de conformitat als 
anteriors acords, impulsi els documents comptables corresponents a l’import de les 
factures mensuals (o part proporcional si el període és inferior) sense IVA i aprovin els 
decrets pertinents per tal de tramitar el pagament. 
 
Quart.- Posposar la resolució de la instància amb registre general d’entrada número 
registre general d’entrada número 13982, de data 20 d’abril de 2020, pel que 
respecta a la quantificació de les indemnitzacions, al moment en que s’aixequi l’ordre 
de tancament del centre, prèvia acreditació fefaent de llur realitat, efectivitat i 
quantia, per part de l’empresa SERVEI D’ÀPATS, S.L., amb els següents conceptes 
imdemnitzables, de conformitat i en els termes regulats a l’article 34.1 del RD-llei 
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8/2020, de 17 de març, en la redacció donada per la disposició final primera, número 
deu del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit sanitari i econòmic per a fer front al COVID-19: 
 
1r.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el 

personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària del 
contracte, durant el període de suspensió. 

 
2n.- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 

suspensió del contracte. 
 
3r.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 

equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a 
l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans 
no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del 
contracte. 

 
4t .-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i 

vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i 
estiguin vigents en el momento de la suspensió del contracte. 

 
Cinquè.- Notificar el present acord al departament de Gestió d’Educació i a l’empresa 
SERVEI D’ÀPATS, S.L., pel seu coneixement i efectes adients. 
 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
Punt vuitè.- Continuar amb la tramitació de l’expedient i assignar l’anualitat 
2020 de l’aportació de l’Àrea Metropolitana e Barcelona, corresponent al 
Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana i Social (PAMMUS), 
inclòs al Pla d’Inversions Metropolità 2020-2023 a despesa corrent. 
 

Assignació anualitat 2020 PAMMUS 
 

 
Aquest punt ha estat retirat a indicació del senyor Alcalde-President. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt novè.- Assignar als centres docents públics, les quantitats 
corresponents per al seu manteniment, durant l’exercici 2020. 
 

Assignació centres docents públics,  
Per manteniment exercici 2020. 
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Aquest punt ha estat retirat a indicació del senyor l’Alcalde-President. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 

 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 

Urgent primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la 
tramitació i la continuació de l’expedient per tal que es dictin les 
instruccions necessàries i atorgar al senyor ANTONI PIQUÉ ARTIGAS, llicència 
urbanística municipal per a construcció d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i piscina (ID 1285942), a la finca del carrer de Francesc Layret, 39 
 

Atorgar llicència urbanística 
C/ Francesc Layret,39 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 82/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors.  
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
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Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“Tal i com ens heu comentat telèfonicament, us demanem l'aixecament de suspensió 
de la petició de la llicència d'obres.  El motiu de la urgència és la finalització del 
contracte de lloguer de la vivenda on som actualment.” 
 
En mèrit de l’expressada situació cal acordar-se la continuació de l’expedient per raó 
d’urgència. 
 
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 12/5/20 i l’informe jurídic de data 15/5/20, 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.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuació de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar al senyor ANTONI PIQUÉ ARTIGAS, llicència urbanística municipal per 
a construcció d’habitage unifamiliar entre mitgeres i piscina (ID 1285942), a la finca 
del carrer de Francesc Layret, 39, segons projecte bàsic amb visat número 
2019007251 de data 21/02/2020 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, redactat per 
l’arquitecta Blanca Riera Juncosa col·legiada número 37479/2, per ajustar-se al que 
disposa la Normes i Ordenances del PGM-76.  
 
Documentació que inclou l’expedient, entre d’altres, Estudi bàsic de seguretat i salut 
de les obres (ID 1290788), amb número de visat 2019007251 de data de 29/11/2019 
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, als efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 
1627/1997. 
 
En data 4 de febrer de 2020, el Tècnic de Medi Ambient a emès informe favorable per 
producció d’aigua calenta sanitària amb Aerotèrmia. 
 
Tercer.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
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 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

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

... 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Urgent segon.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la 
tramitació i la continuació de l’expedient per tal que es dictin les 
instruccions necessàries i atorgar a la senyora SHEILA DOMINGUEZ 
CABRERA, llicència urbanística municipal per a la reforma de planta baixa i 
addició de dos plantes pis, a la finca del carrer Francesc Layret, 62 
 

Atorgar llicència urbanística 
C/ Francesc Layret,62 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
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Vist l'expedient núm. 101/19Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del 
present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres 
majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“Solicitar que se conceda la correspondiente Licencia de Obras (Exp. 101/2019), 
aunque no esté levantado el Estado de Alarma, ya que el préstamo que solicitamos 
para poder realizar las mencionadas obras fue concedido con anterioridad al 
confinamiento y dada la situación en que nos encontramos que ha provocado la 
pérdida de trabajo y las cuotas generadas por el préstamo bancario se han de pagar 
cada mes, se nos ha creado una situación económica grave e insostenible, por lo que 
cuanto antes comencemos las obras antes podremos disponer del préstamos y 
finalizarlas”. 
 
En mèrit de l’expressada situació cal acordar-se la continuació de l’expedient per raó 
d’urgència. 
 
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 12/5/20 i l’informe jurídic de data 17/5/20, 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: 
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ACORDS 
 
Primer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuación de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar a la senyora SHEILA DOMINGUEZ CABRERA, llicència urbanística 
municipal per a la reforma de planta baixa i addició de dos plantes pis, a la finca del 
carrer Francesc Layret, 62, segons projecte bàsic redactat per l’arquitecte Enrique 
Álvarez Pérez, col·legiat número 12652/7, de data 6/4/2020 (format per memòria i 
plànols, amb ID 1338703 I ID 1338706, respectivament), per ajustar-se al que disposa 
la Normes i Ordenances del PGM-76. Documentació que inclou l’expedient, entre 
d’altres, Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres, redactat per l’arquitecte 
Enrique Álvarez Pérez, col·legiat número 12652/7, de data 6/4/2020 (ID 1339100), als 
efectes de l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997 i Projecte tècnic d’infraestructura 
comú de telecomunicacions, redactat per l’enginyera Sònia Benaiges Boix, amb 
número de col·legiada 20166, amb visat número 2020905435 de 28/4/20, del Col·legi 
Oficial d’enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (ID 1357309). 
 
Tercer.- 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 No es podran iniciar les obres fins que s’aporti a aquest Ajuntament el 
Programa de control de qualitat, l'alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o 
Declaració Censal del contractista que habiliti l’exercici en aquest Municipi, 
Projecte de Telecomunicacions 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. 
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 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, si es preveuen, s’hauran de 
realitzar sota les instruccions del departament de via pública i no es podran 
iniciar sense comunicació al aquell departament. 

 

 Per tal de garantir la seguretat de vianants i vehicles, qualsevol intervenció en 
el procés de l’obra que afecti a la via pública haurà d’haver estat informada 
favorablement pel Departament de via pública i/o Guàrdia urbana. 

 

 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. 

 

 S’ha emès informe per part de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) 
conformes’autoritza la actuació projectada condicionat a: 

 
- Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula per a l’alçada condicionat (14,00 

m i 23,00 msnm), inclosos tots els seus elements com antenes, parallamps, 
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats 
decoratius (cartells, il·luminació, etc.) o qualsevol afegit sobre la mateixa, així 
com els medis auxiliars que poden ser necessaris durant la construcció. 

 
- Donada la situació i alçada de l’actuació projectada, si es necessària la utilització 

d’altres mitjans auxiliars que superin la alçada i elevació autoritzades, s’haurà de 
sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva 
instal·lació, fent referència a aquest expedient. 

 
- L’incompliment dels punts anteriors del condicionat que comprometi la seguretat 

i/o afecti a la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà 
la revocació i la pèrdua de validesa i legitimitat de la present autorització i 
reportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 de 
juliol, de Seguretat Aérea, podent-se incoar, en el seu cas, l’oportú expedient 
sancionador. 

 
- AESA podrà inspeccionar las servituds aeronàutiques i el compliment dels acords 

d’autorització en matèria de servituds aeronàutiques d’acord amb l’establer a 
l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aérea i a l’article 33.4 
del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, modificat pel 
RD 297/2013, de 26 d’abril. 

 
- Contra el present acord, podrà interposar-se recurs d’alçada davant la Directora 

de la Agencia Estatal de Seguretat Aérea, en els termes assenyalats a l’article 
112.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
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les Administracions Públiques. El termini per a interposar-lo es d’un mes des de el 
dia següent a la recepció del present acord. 

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

... 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

Urgent tercer.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la 
tramitació i la continuació de l’expedient per tal que es dictin les 
instruccions necessàries i atorgar a les senyores MONTSERRAT I ROSA JUST 
VERNET, llicència urbanística municipal per a la segregació de les dues 
entitats registrals 34698 i 34700 en tres finques independents: finca del 
carrer Cristòfol Llargués número 10 [resultant D], actualment edificada; la 
finca del carrer Fèlix Just Oliveras, 38 [resultant E] actualment edificada i la 
finca del carrer Fèlix Just Oliveras, 40 [resultant F] actualment edificada. 
 

Atorgar llicència urbanística 
C/ Fèlix Just Oliveras, 38. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 53/18 Alia – 88/19Firmadoc, que es detalla en la part 
dispositiva del present acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística 
municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: “Justifico 
la urgencia de que se someta la licencia de parcelación a la aprobación por la Junta 
de Gobierno del día 22- 5- 2020, en dos motivos: 
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1º .- De acuerdo el punto 3 de la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Ley 
463/2020 por el que se declara el estado de alarma, el interesado puede 
manifestar su conformidad con que no se suspenda el plazo referido al Sector 
Público en los puntos 1 y 2 de la misma disposición legal. En este sentido, sirva 
el presente para acreditar la conformidad del interesado en la no suspensión 
del plazo motivo por el cual deberá someterse a la aprobación de la Junta de 
Gobierno del dia 22 próximo. 

 
2º.- Asimismo, se justifica la urgencia en la aprobación, en la antigüedad del 

expediente del año 2018, y también por la antigüedad en el pago de la tasa de 
4.478,44 € realizado el 3- 10- 19 y con el fin de que no deba reembolsarse la 
misma a favor del interesado mientras no se aprueba la licencia, todo ello en 
aras a la economía procedimental.” 

 
Vist l'expedient núm. 88/19F, instruït per a l’aprovació del projecte còpia telemàtica 
ID 1364334 de “modificació Projecte de Parcel.lació Félix Just Oliveres, 38-40 i 
Cristòfol Llargués 10, amb visat 2017004324 de data 10 de gener de 2020 del COAC” 
redactat per l’arquitecte Pere Oliva i Adroher. 
 
Vist que la parcel·lació urbanística només està autoritzada al sòl urbà i al sòl 
urbanitzable, atès que són les úniques classes de sòl en què s’admeten els 
aprofitaments urbans, i que resta totalment prohibida la realització de parcel·lacions 
urbanístiques en sòl no urbanitzable, de conformitat amb allò establert a l’art. 191.3 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, i la seva regulació es troba recollida als articles 191 a 195 
de l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Vist l’informe tècnic de 12/5/20 i l’informe jurídic de data 15/5/20, 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.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuació de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar a les senyores MONTSERRAT I ROSA JUST VERNET, llicència 
urbanística municipal per a la segregació de les dues entitats registrals 34698 i 34700 
en tres finques independents: finca del carrer Cristòfol Llargés número 10 [resultant 
D], actualmente edificada; la finca del carrer Fèlix Just Oliveras, 38 [resultant E] 
actualment edificada i la finca del carrer Fèlix Just Oliveras, 40 [resultant F] 
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actualment edificada, amb el benentès que es garanteixi que la segregacióestigui 
promoguda per tots els propietaris de les finques. 
 
Es proposen tres noves finques: 
 

 Finca resultant D de 179,43 m² amb edifici existent emparat amb llicència 
municipal de l’any 1982, amb adreça pel carrer Cristòfol Llargés, 10. Amb la 
següent descripció:  

 
“La seva descripció és: a l’est amb una línia de 14,76 m, amb el carrerCristòfor 
Llargués 10, per on es realitza l’accés; al fons, a l’oest, en part, amb una línia de 6,24 
m, amb la finca propietat de Joan Gubern Segura, avui, Pere, Joan, Josep Maria i Jordi 
Gubern Barceló, i part, amb una línia de 8,79 amb la finca de la qual se segrega; per 
la dreta entrant, al nord, amb una línia de 16,95 m, amb la propietat de Madrona 
Llargués Piera, i per l’esquerra entrant, sud, en part, amb una línia de 7,21 m amb la 
finca propietat de Ricardo Llargués, o els seus successors, i part amb una línia de 9,14 
m, amb la finca propietat de Joan Gubern Segura, avui, Pere, Joan, Josep Maria i Jordi 
Gubern Barceló.” 
 

 Finca resultant E de 215,25 m² amb edifici existent emparat amb llicència 
municipal de l’any 1970, amb adreça pel carrer Fèlix Just Oliveras, 38. Amb la 
següent descripció: 

 
“La seva descripció és: a l’oest, amb una línia de 8,78 m, al carrer Fèlix Just Oliveras 
38, des d’on es realitza l’accés; al fons, est, en part, amb una línia de 6,24m amb la 
finca propietat de Montserrat i Rosa Jus Vernet, i en part, amb una línea de 3,19 m, 
amb la finca propietat de Ricardo Llargués o successors; per la dreta entrant, sud, en 
part, amb una línia d’11,24 m, i en part, amb una línia de 16,12 m, amb la finca 
propietat de Ricardo Llargués o successors; i per l’esquerra entrant, nord, en part amb 
una línia de 17,20 m, amb la finca de la qual s’ha segregat, i en part, amb una línia de 
9,14, amb la finca propietat de Montserrat i Rosa Jus Vernet“ 
 

 Finca resultant F de 117,49 m² amb edifici existent emparat amb llicècnia 
municipal de l’any 1935 amb adreça pel carrer Fèlix Just Oliveras, 40. Amb la 
següent descripció: 

 
“La seva descripció és: a l’oest, amb una línia de 7,06 m, amb el carrer Fèlix Just 
Oliveras 40, des d’on es produeix l’accés; a l’esquerra entrant, nord, amb una línea de 
13,49 m, amb la finca propietat de Madrona Llargués i Piera; per la dreta, sud, amb 
una línia de 17,20 m, amb la finca segregada propietat de Pere, Josep Maria, Joan i 
Jordi Gubern Barceló; i pel fons, est, amb una línia de 8,79 m, amb la finca segregada, 
propietat de Montserrat i Rosa Jus Vernet” 
 
Tercer.- Aprovar la descripció de les finques resultants incloses al projecte còpia 
telemàtica ID 1364334 de “modificació Projecte de Parcel.lació Félix Just Oliveres, 38-
40 i Cristòfol Llargués 10, amb visat 2017004324 de data 10 de gener de 2020 del 
COAC” redactat per l’arquitecte Pere Oliva i Adroher.  
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Quart.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi. 
 
Cinqué.- Notificar el present Acord a l’/als interessat/s pel seu coneixement i efectes. 

... 
 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

Urgent quart.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la 
tramitació i la continuació de l’expedient per tal que es dictin les 
instruccions necessàries i atorgar a l’empresa PROMOCIONS TERRATS-
MOLINA, S.L., llicència urbanística municipal per a la construcció d’edifici 
plurifamiliar de nova planta entre mitgeres de quatre habitatges i un 
despatx, al carrer Cornellà Modern, 16, 
 

Atorgar llicència urbanística 
C/ Cornellà Modern, 16. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'expedient núm. 6/20Firmadoc, que es detalla en la part dispositiva del present 
acord, per a l'obtenció de la preceptiva llicència urbanística municipal d’obres majors. 
 
Per raó d'urgència, i de conformitat amb el que preveu la disposició adicional tercera 
del Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decret 465/2020, de 17 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada el Covid-19, en concret en els seu apartat 3, donat compte la 
confomitat manifestada per l'interessat, li és necessària la llicència demanada, per 
poder realitzar les obres previstes, i minimitzar els perjudicis socials i econòmics. Vista 
la urgència que se'n deriva de la situació en mèrit de la qual, la declaració de l'estat 
d'alarma acorda la suspensió de la tramitació dels expedients, amb la salvetat 
d'aquelles situacions que provoquin perjudicis greus en els drets i en els interessos 
dels interessats, cal acordar l'autorització urgent de la llicència. 
 
Vist que l'interessat ha manifestat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
de la tramitació de la llicència, per raons d'urgència, en concret exposa que: 
 
“En relación al proyecto 6/2020 de edificio de nueva planta en la calle de Cornellà 
Modern 16, le adjunto resguardo de haber solicitado a este Ayuntamiento, la NO 
suspensión de los plazos de otorgamiento de licencias, debido a los graves perjuicios 
económicos que dicha suspensión me supondría en el caso de que se alargue este 
periodo, acogiéndome a la disposición adicional 3a del Decret 463/2020.” 
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En mèrit de l’expressada situació cal acordar-se la continuació de l’expedient per raó 
d’urgència. 
 
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 17/5/20 i l’informe jurídic de data 21/5/20, 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.- Acordar, per raons d’urgència, alçar la suspensió de la tramitació i la 
continuació de l’expedient per tal que es dictin les instruccions necessàries. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa PROMOCIONS TERRATS-MOLINA, S.L., llicència 
urbanística municipal per a la construcció d’edifici plurifamiliar de nova planta entre 
mitgeres de quatre habitatges i un despatx, al carrer Cornellà Modern, 16, segons 
projecte bàsic redactat per l’arquitecte Josep Terrats Triquell, col·legiat número 
16381-3, de data 12/5/20 (amb ID 1366763), per ajustar-se al que disposa la Normes 
i Ordenances del PGM-76. 
 
Documentació que inclou l’expedient, entre d’altres, Estudi bàsic de seguretat i salut 
deles obres, amb número de visat 2020000313, data 4/2/2020 (ID 1342511), redactat 
per l’arquitecte Josep Terrats Triquell, col·legiat número 16381-3, als efectes de 
l’article 17.1 del Real Decreto 1627/1997 i Projecte d’infraestructura comú de 
telecomunicacions amb visat número 0101200032000 de 25/3/2020 del Col·legi 
Oficial d’enginyers telecomunicació, pel col·legiat número 3364 (ID 1342763). 
 
Al 24 d’abril de 2020, el Tècnic de Medi Ambient emet informe favorable en relació a 
la substitució del sistema d’aigua calenta sanitària amb plaques solars pel sistema 
d’aerotèrmia i que es reprodueix al present informe. 
 
Tercer.- Supeditar la present llicència a les condicions generals vigents en aquest 
municipi i a les següents condicions especials: 
 

 No es podran iniciar les obres fins que s’hagi portat a terme l’enderroc de 
l’edifici existent. 
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 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.  

 

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

 

 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 podran 
iniciar sense comunicació al aquell departament. 

 

 Per tal de garantir la seguretat de vianants i vehicles, qualsevol intervenció en 
el procés de l’obra que afecti a la via pública haurà d’haver estat informada 
favorablement pel Departament de via pública i/o Guàrdia urbana. 

 

 La superfície útil dels habitatges, serà la grafiada en el projecte que 
s'autoritza. 

 

 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. 

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

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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III 
 

COMPETÈNCIES PRÒPIES 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓÓ 
 
Urgent primer.- Deixar sense efecte el calendari de preinscripció, matrícula i 
sorteig públic de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, pel curs 
escolar 2020-2021, que va esser aprovat en la Junta de Govern Local de 21 
de febrer de 2020; i aprovar el nou calendari de preinscripció, matrícula i 
sorteig públic de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, pel curs 
escolar 2020-2021  
 

Aprovar nou calendari preinscripció 
Matrícula i sorteig Escola Música 

 
 
Es llegeix la proposta del Regidor Delegat de Cultura i Comunicació, que 
textualment diu: 
... 
 
Atès que a la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, a l’article 65.2.a, on es regulen 
els ensenyaments artístics de música. 
 
Vist el Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de 
l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat, el qual es va aprovar 
definitivament el dia 14 de desembre de 2017. 
 
Vist el Reial Decret número 463/2020, de data 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així 
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com elReial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, abans esmentat. 
 
Vist l’Acord on es va aprovar el calendari de preinscripció, matrícula i sorteig públic de 
l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas pel curs escolar 2020-2021, aprovat per 
la Junta de Govern Local en data 21 de febrer de 2020, i que tenim que deixar sense 
efecte aprovant un nou calendari de preinscripció, matrícula i sorteig públic de 
l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, pel curs escolar 2020-2021. 
 
Vist els informes emesos pel Cap de l’àrea de gestió d’Àrea de Cultura, Joventut, 
Cooperació i Solidaritat i la Coordinadora Administrativa – Departament de Cultura 
per a l’aprovació del procediment i matrícula, pel curs 2020-2021. 
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut del que disposa l’article 4 del Reglament regulador del 
procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas, aquest Regidor de l’Àrea de Cultura i Comunicació, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte el calendari de preinscripció, matrícula i sorteig públic de 
l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, pel curs escolar 2020-2021, que va esser 
aprovat en la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2020; i aprovar el procediment 
de preinscripció, matrícula i sorteig públic i el nou calendari de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas, pel curs escolar 2020-2021, el text literal del qual figura al 
final del present acord. 
 
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER 
CABANAS, CURS ESCOLAR 2020/2021 
 
1. BAREM 
 
Criteris per al barem de prioritat en l’accés Per accedir a una plaça de l’Escola 
Municipal de Música tindran prioritat les persones sol·licitants que compleixin els 
criteris de barem següent: 
 
- Sol·licitants residents a Cornellà de Llobregat que estiguin inscrits al Padró Municipal 
d’habitants abans del període de preinscripció 
.................................................................................................................5 punts 
 
- Sol·licitants amb germans/es a l’escola ....……………………...........................1 punt 
 
- Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior ..................................2 punts 
 
- Sol·licitants que siguin famílies nombroses i/o monoparentals .....             .1 punt 
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- Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, tutor o tutora legal siguin 
beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció 
………………………..........................................................................................1 punt 
 
2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ:  
 
Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos i que s’haurà de 
presentar en tots els supòsits, és a dir a través de correu electrònic (prioritàriament)o 
presencialment: 
 

 Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada. 
 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI de 
la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o de la targeta de 
residència on consta el NIE o Passaport si es tracta de persones estrangeres. 

 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI de 
l’alumne/a (si en té) o de la targeta de residència on consta el NIE o 
Passaport si es tracta de persones estrangeres. 

 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del llibre 
de familia o altres documents relatius a la filiació. En cas que no tinguin el 
document esmentat, hauran de presentar un certificat literal de naixement de 
l’infant, original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic). 

 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) que 
acrediti la condició de família nombrosa o monoparental. 

 

 Original i fotocòpia del document on s’acrediti que el pare, mare o tutor/a 
són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 

 
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA MUSICA/NOM 
DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU. 
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o 
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20h, 
durant les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat juntament 
amb la documentació requerida. 
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La normativa i els impresos de preinscripció estaran disponibles, a partir del dia 26 de 
maig a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(www.cornellaweb.com). 
 
Per justificar els criteris de prioritat en l’accés. 
 
1. Els sol·licitants residents a Cornellà de Llobregat que estiguin inscrits al Padró 
Municipal d’habitants abans del període de preinscripció: 
 
No caldrà presentar cap documentació de residència, ja que l’Ajuntament ho 
comprovarà d’ofici. 
 
2. Sol·licitants amb germans/es a l’escola en escola: 
 
No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici. 
 
3. Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior: 
 
No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici. 
 
4. Sol·licitants que siguin famílies nombroses i/o monoparental: 
 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del carnet 
de família nombrosa. 

 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) carnet de 
familia monoparental. 

 
5. Renda anual de la unitat familiar: 
 

 Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) de la 
documentació acreditativa de que el pare, la mare o tutor legal siguin 
beneficiari/ària de l’ajut de la renda mínima d’inserció (RMI). 

 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA MATRÍCULA: 
 
En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es formalitzarà: 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o 
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20h, 
durant les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat juntament 
amb la documentació requerida. 
 

http://www.cornellaweb.com/
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Les matrícules dels alumnes inclosos a les llistes definitives que siguin adjudicataris de 
plaça, hauran de formalitzar-se, en el dia, hora i lloc que se’ls assigni. 
 
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, com a màxim el dia 7 de juliol de 2020, indicant en 
l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat en la preinscripció,)/CURS AL QUE HA 
ENTRAT / i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
S’haurà d’aportar la documentació següent: 
 
1. Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) imprès de 
domiciliació bancària 
 
2. Fotocòpia del primer full del compte corrent o certificat de titularitat (escanejat en 
el cas de matrícula on-line) 
 
4.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR SI SE SOL·LICITA TARIFACIÓ SOCIAL 
 
Les persones que sol·licitin la tarifació social hauran d’afegir a la documentació 
anterior.  
 
1. Original i fotocopia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI/NIF o 
NIE de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. 
 
2. Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic), del llibre de 
família complert. En cas de tenir més d’un llibre de família s’hauran de presentar 
ambdós 
 
3. Documentació acreditativa de la situació econòmica i de la unitat familiar signat 
per tots els membres majors d’edat d’aquesta. 
 
Les dades sobre l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F) seran 
obtingudes de l’agència tributaria/Seguretat Social prèvia autorització de cadascun 
dels membres major d’edat de la unitat familiar. 
 
4. Qualsevol altre document que el Departament de Cultura consideri necessari. 
 
5. Obligació de comunicació dels canvis de les circumstàncies laborals, familiars o 
econòmiques i revisió d’ofici: 
 

 Obligació de comunicació: La persona que ja sigui beneficiària de la tarifació 
social està obligada a comunicar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat els 
canvis en les circumstàncies laborals, familiars o econòmiques de qualsevol 
dels membres de la unitat familiar o de convivència, en el moment en què es 
produeixi, durant el període concedit, per tal que sigui valorada pel 
departament de Cultura. 
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 Revisió d’ofici: L’Ajuntament pot revisar d’ofici les tarifes aprovades i sol·licitar als 
beneficiaris la presentació de la documentació actualitzada que acrediti qualsevol 
canvi en les circumstàncies laborals, familiars o econòmiques. 
 
L’ incompliment de les obligacions assenyalades en paràgraf primer del punt 5, per 
part del beneficiari, comportarà la pèrdua d’aquests. 
 
VALIDACIÓ DE LA SOL·LICITUD I COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
 
L’Ajuntament de Cornellà ha de comprovar la identificació acreditativa presentada, 
escanejada o fotografiada amb especial diligència i si té cap dubte sobre la veracitat , 
pot requerir la presentació de la documentació original i/o sol·licitar documentació 
alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades. 
 
5.- CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ROSER CABANAS: 
 
A) Calendari de preinscripció: 
 

 Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: Del dia 28 de maig al 
9 de juny, ambdós inclosos. 

 

 On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A /CURS AL QUE ES PREINSCRIU. 

 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda. 
 

 Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la página 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 
20h, durant les dates previstes en el calendari. 

 

 Sorteig de Llenguatge Musical: 10 de juny de 2020, a les 15:30h. 
 

 Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 11 de juny de 2020 
(web de l’Escola de Música). 

 

 Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 15, 16 i 17 de juny de 2020 
(al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 

 

 Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 19 de juny de 2020 (web 
de l’Escola de Música). 

 

 Sorteig d’elecció d’instrument: 19 de juny de 2020, a les 15’30h. 
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 Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 23 de juny de 2020 (web de 
l’Escola de Música). 

 

 Termini de reclamacions d’instrument: 24, 25 i 26 de juny de 2020 (al servei 
d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 

 

 Publicació llista definitiva d’instrument: 29 de juny de 2020 (web de l’Escola 
de Música). 

 
SORTEIG PÚBLIC 
 
El sorteig consistirà en introduir en una bossa les paperetes que contindran el nom i 
cognoms dels alumnes sol·licitants de plaça. 
 
D’aquesta bossa, s’aniran extraient tantes paperetes com nombre de places vacants 
hi hagi, tant pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles places 
disponibles per a cada instrument en la primera opció. 
 
Un cop finalitzada l’adjudicació de places vacants, la resta de paperetes s’aniran 
extraient en ordre i fins a esgotar-les per tal de confeccionar una llista d’espera. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i de les 
llistes d’espera en estricte ordre d’extracció de les paperetes. Aquestes llistes seran 
exposades públicament al tauler d’anuncis de l’escola durant els període de temps 
contemplat en aquest calendari. 
 
El sorteig es podrà seguir de manera a través del canal de youtube de l’Ajuntament 
de Cornellà 
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos  
Llenguatge Musical 
 
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir les places 
vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de naixement. 
 
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip directiu de 
l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i decidirà a quin 
grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a formar part dels candidats 
a les places vacants d’aquest grup. 
 
Instrument 
 
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places vacants. 
 
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, s’esperarà a 
obtener plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en aquest segon 
sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig d’instrument seleccionat 

https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos
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en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en cap dels instruments escollits, 
s’oferiran les places d’instrument que restin vacants  
 
B) Calendari de Matrícula: Del 29 de juny al 7 de juliol de 2020, ambdós inclosos. 
 
Correu electrònic: 
 
Les famílies que optin per la matriculació a través de correu electrònic hauran de 
lliurar la documentació requerida com a màxim el dia 7 de juliol. Si en el moment de 
fer la matrícula no s’ha rebut la documentació s’entendrà que RENÚNCIA a la plaça. 
 
La documentació l’heu d’enviar a l’adreça de correu emusica@aj-cornella.cat.  
 
Heu d’indicar en l’assumpte: NUM. EXPEDIENT (assignat en la preinscripció,)/CURS 
ASSIGNAT/ i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o 
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20h, 
durant les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies i els alumnes que optin per la matrícula presencial hauran de formalitzar 
la matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació requerida, en 
el dia, hora i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el cas de no fer-ho s’entendrà que 
RENUNCIEN a la plaça. 
 
C) AFORAMENT AULES 
 
Tenint en compte la situació creada per la crisi sanitària per COVID19, que va motivar 
el decret d’Estat d’Alarma mitjançant RD 463/2020, s’haurà d’aplicar la normativa 
vigent a l’ inici de curs. El nombre d’alumnes per aula i el funcionament vindran 
autoritzats per les unitats sanitàries. 
 
Segon.- Publicar el calendari de preinscripció, matrícula i el sorteig públic de l’Escola 
Municipal de Música Roser Cabanas al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipals 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. 
 
CURS ESCOLAR 2020-2021 
 

mailto:emusica@aj-cornella.cat
http://citaprevia.cornella.cat/
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1.- PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “ROSER CABANAS” 
 
Les persones interessades hauran de formalitzar en primer lloc la preinscripció amb 
els impresos normalitzats i la documentació requerida: 
 
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA MUSICA/NOM 
DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU. 
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o 
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20h, 
durant les dates previstes en el calendari. 
 
Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció: 
 

 Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada (per duplicat). 
 

 Original i fotocòpia del DNI del pare i mare i del/de la nen/a. 
 

 Original i fotocòpia llibre de família on constin els pares i el/la nen/a. 
 

 Document de preinscripció en funció de l’any de naixement del/de la nen/a. 
 

 Original i fotocòpia del document on s’acrediti la condició de família 
nombrosa o monoparental.  

 

 Original i fotocòpia del document on s’acrediti que el pare, mare o tutor/a 
són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 

 
En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es formalitzarà: 
 
On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA MUSICA/NOM 
DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU. 
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o 
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20h, 
durant les dates previstes en el calendari. 
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Documentació a aportar per a la formalització de la matrícula: 
 

 Sol·licitud de matrícula degudament complimentada (per duplicat). 
 

 Full d’autorització a l’Ajuntament per poder fer el cobrament dels rebuts  

 corresponents. 
 

 Fotocòpia del número de compte bancari per fer els cobraments, on s’indiqui 
l’IBAN. 

 
S’adjunten documents annexos: 
 

 Imprès de sol·licitud de preinscripció 

 Imprès de sol·licitud de matrícula 

 Model d’autorització per efectuar el cobrament dels rebuts 

 Llenguatge Musical 3r i 4t /Instrument 

 Llenguatge Musical JO1 /Instrument 

 Adults AD1 Llenguatge Musical/ Instrument /Optatives 

 Sensibilització i expressió musical SE4, SE5 i 1r 

 Sensibilització i expressió musical 2n /Instrument 
 
La documentació a complimentar es podrà obtenir mitjançant el web 
www.cornella.cat o On-line: la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça 
de correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat o 
trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 16h a 20h, 
durant les dates previstes en el calendari. 
 
2. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “ROSER CABANAS” 
 

 Presentació de sol·licituds (preinscripció): Del dia 28 de maig al 9 de juny, 
ambdós inclosos. 

 

 Sorteig de Llenguatge Musical: 10 de juny de 2020, a les 15:30h. 
 

 Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 11 de juny de 2020 
(web de l’Escola de Música). 

 

 Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 15, 16 i 17 de juny de 2020 
(al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 
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 Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 19 de juny de 2020 (web 
de l’Escola de Música). 

 

 Sorteig d’elecció d’instrument: 19 de juny de 2020, a les 15’30h. 
 

 Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 23 de juny de 2020 (web de 
l’Escola de Música). 

 

 Termini de reclamacions d’instrument: 24, 25 i 26 de juny de 2020 (al servei 
d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 

 

 Publicació llista definitiva d’instrument: 29 de juny de 2020 (web de l’Escola 
de Música). 

 

 Formalització de la Matrícula: els dies 29 de juny al 7 de juliol (ambdós 
inclosos). 

 
3.- SORTEIG PÚBLIC 
 
El sorteig consistirà en introduir en una bossa les paperetes que contindran el nom i 
cognoms dels alumnes sol·licitants de plaça. 
 
D’aquesta bossa, s’aniran extraient tantes paperetes com nombre de places vacants 
hi hagi, tant pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles places 
disponibles per a cada instrument en la primera opció. 
 
Un cop finalitzada l’adjudicació de places vacants, la resta de paperetes s’aniran 
extraient en ordre i fins a esgotar-les per tal de confeccionar una llista d’espera. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i de les 
llistes d’espera en estricte ordre d’extracció de les paperetes. Aquestes llistes seran 
exposades públicament al tauler d’anuncis de l’escola durant els període de temps 
contemplat en aquest calendari. 
 
El sorteig es podrà seguir de manera a través del canal de youtube de l’Ajuntament 
de Cornellà 
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos  
 
3.1. Llenguatge Musical 
 
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir les places 
vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de naixement. 
 
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip directiu de 
l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i decidirà a quin 
grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a formar part dels candidats 
a les places vacants d’aquest grup. 

https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos
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3.2. Instrument 
 
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places vacants. 
 
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, s’esperarà a 
obtener plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en aquest segon 
sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig d’instrument seleccionat 
en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en cap dels instruments escollits, 
s’oferiran les places d’instrument que restin vacants. 
 
4.- Mesures d’excepcionalitat per la crisis sanitària del COVID19: Característiques 
dels espais, ràtios i distanciament físic: 
 
Tenint en compte la situació creada per la crisi sanitària per COVID19, que va motivar 
el decret d’Estat d’Alarma mitjançant RD 463/2020, si al inici de curs o durant el curs 
són necessàries mesures excepcionals per continuar el curs garantint la salut 
d’alumnes, mares, pares, professors i personal administratiu i conserge, s’activarà el 
següent protocol de funcionament amb les següents mesures excepcionals: 
 
4.1- Característiques dels espais, ratios 
 

 Les classes de Llenguatge Musical, la ràtio de les classes són de 15 alumnes, i 
es reduirà com a màxim al 50%. Les classes que tinguin 120 minuts de 
Llenguatge musical en dos dies setmanals , passen a ser de 60 minuts en un 
dia setmanal amb la meitat del grup. Fent-se el canvi de tarifa de 120 minuts 
a 60 minuts al rebut mensual. 

 

 Les classes d’optativa, conjunts instrumental, vocals, orquestra i big band, 
que tinguin més de 7 alumnes no es podran realitzar i queden ajornades. Les 
classes que no es realitzin es farà el corresponent descompte. 

 

 Les classes d’una hora setmanal, Adults, Joves i Sensibilització 4 i 5 si no es 
poden dividir en dos grups del 50% d’alumnat per espai organitzatiu, 
passaran a ser d’una classe quinzenal (un cop cada dues setmanes) i es 
reduirà com a màxim amb una ràtio del 50% de l’alumnat. Fent-se descompte 
en el rebut de les dos classes mensuals que no es facin. 

 

 Les classes de Segon Cicle de Llenguatge Musical de 150 minuts passaran a 
ser classes de 60 minuts setmanals de només Llenguatge Musical i 
l’assignatura de cant i complementària queden ajornada amb el corresponent 
descompte. 

 

 Les classes de Llenguatge Musical disposaran de pantalla frontal per al 
professor i de gel hidroalcohòlic   
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 Les classes d’instrument disposaran de pantalla vertical per separar el 
professor de l’alumne.  

 

 Les reunions i informació passaran a fer-se via telemàtica. Cada professor 
haurà d’estar a un aula assignada, evitant zones comuns com sala de 
professors, etc. 

 

 Els pares i mares esperaran a l’exterior de l’escola i només entraran els nens. 
 

 Els professors sortiran fora de l’escola per agafar els nens per grups, per 
evitar aglomeracions a la porta. 

 
4.2- Distanciament físic: 
 

 Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per 
grups d’edat evitant aglomeracions. 

 

 A les classes d’instrument es separarà a l’alumne del professor via mampara 
vertical 

 

 Administració i equip directiu només reben usuaris amb cita prèvia. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 

 
 

IV 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, a les nou hores i quaranta-cinc minuts, signant aquesta acta 
l’Alcalde-President, juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
El Tinent d’Alcalde d’Economia  La Secretària General, 
i Administració,     Carmen Alonso Higuera. 
Sergio Fernández Mesa. 
Decret 3622/19, de 30 de setembre 

 




