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CA/rl 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

CONVOCATÒRIA 
 
 
 En conformitat amb el que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 99 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i amb la Disposició Addicional 3ª 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 matèria tributària i 
econòmica, quedeu convocat/da a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
d’aquest Ajuntament que, amb caràcter excepcional, tindrà lloc el proper dia 31 de 
juliol de 2020, a les 9:30 hores1 pel procediment de sessió a distància per mitjans 
electrònics, com a conseqüència de la situació de confinament derivada de l’estat 
d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a causa de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per tractar els assumptes que configuren ell 
següent, 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

I 
 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
 
1. Aprovar l’acta número 12/2020 corresponent a la sessió celebrada el dia 17 de 

juliol de 2020. 2 
 
 
2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia que a continuació es relacionen: 
  

                                         
1 Hora prevista de finalització a les 10,30 hores. 
2 L’esborrany de les Actes que se sotmetran a votació en aquesta sessió es troben a la vostra disposició a 
efectes de consulta, a la intranet municipal http://intranet.cornella.cat/ 
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2.1. Decret de l’Alcaldia número 2064/2020 de data 14 de juliol de 2020, relatiu 
a aprovar la modificació temporal i amb efectes retroactius a 16 de març 
de 2020 del contracte de servei de cuina de les escoles bressol Linda Vista i 
Edelweiss.  

 
2.2. Decret de l’Alcaldia número 2154/2020 de data 21 de juliol de 2020, relatiu 

a l’adjudicació a l’empresa “Excavaciones y Construcciones Benjumea, S.A.” 
el contracte d’obres pendens d’executar per a la millora de l’accessibilitat 
de l’entorn de l’edifici del carrer Avellaner, donat compte en la Junta de 
Govern Local de data 19 de juny de 2020. 

 
 
 

II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
3. Aprovar la conformitat dels següents contracte i retornar als contratistes, 

desprès de la presentación prèvia de la Carga de pagament, la grantía definitiva. 
  

- Obres de conservació, reparacio i millora d’insfraestructures urbanes.  
- Contractacció d’una professional per l’assesorament de les dones de 

Cornellà de Llobregat (CIRD). 
- Subministrament material de ferreteria per la Brigada Municipal de 

Manteniment. 
- Servei de monitoratge per activitats fisioesportives. 

 
4. Adjudicar a Paola Sallés Farrera el contracte de Prestació del servei 

d’assessorament jurídic a les dones del Centre d’Informació i Recursos per les 
Dones (CIRD), amb efectes d’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2022. 

 
5. Aprovar la 1ª pròrroga del contracte del Servei d’Orientació i Acompanyament a 

les Familíes (SOAF), concertat amb l’empresa “Fundació Cassià Just”, aprovat 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2018. 

 
6. Aprovar la 2ª i darrera Pròrroga del contracte del subministrament de carburant 

amb destí als vehicles municipals del deparmant de la Guàrdia Urbana (Lot B) i de 
Manteniment i Serveis (Lot A) de Cornellà de Llobregat, Adjudicat a  PETROPORT, 
S.L, segons acord de la Junta de Gonvern Local de ata 2 d’octubre de 2017. 
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7. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió d’Arquitecte/a 
Tècnic i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a conseqüència 
que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en 
situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
8. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal d’Oficis, 

Oficial 1a Pintor i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
9. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal d’Oficis, 

Oficial 1a Jardiner i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
10. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal d’Oficis, 

Oficial 1ra Manyà i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
11. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal d’Oficis, 

Oficial de 1ra Peó i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
12. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal d’Oficis, 

Oficial de 1ra Serraller i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com 
a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
13. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió Personal d’Oficis, 

Oficial de 1ra Paleta i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 

 
14. Aprovar la Convocatòria i Bases Específiques per a la provisió d’Enginyer/a 

Industrial i/o absències dels seus titulars que es puguin produir, com a 
conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en 
trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o exedència. 
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PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
 
15. Aprovar inicialment la “Modificació Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Històric, Artístic i Arquitectònic del conjunt industrial de Can Rosés – juny 2020” 
ubicat entre la Avinguda Alps, passatge Via Júlia, carrer Rosés i continuación 
Carretera del Prat, promogut per PROCORNELLA. 

 
16. Aprovar definitivament el projecte “Modificat del projecte d’urbanització del 

polígon 3 del carrer Soler i Cortada” de Cornellà de Llobregat,  Modificació del 
Pla General Metropolità en el sector Suris-Fontsanta-ITV de Cornellà de 
Llobregat. 

 
17. Aprovar la Segona aprovació inicial del Pla Especial d’Infraestructura per a 

l’obertura del carrer de la Plàsmica (PEI1), dins dels ambits PMU2, PMU5 i PAU 
carrer Huelva, de l’Empresa Municipal de Promoció. 

 
 
 

III 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
18. Aprovar expedient de reconeixement de crèdits núm. 1/2020. 
 
19. Aprovar la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora dels Preus 

Públics per l’exercici 2020. 
 
20. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya que es declarin en aquest municipi com a festes locals durant l’any 
2021 els dies 24 de maig i 04 de juny. 

 
21. Autoritzar sol·licitut de Carolina Patricia, Velazco Cárdenas la cual sol·licita la 

compatibilitat del seu lloc de treball en aquest  Ajuntament amb una altra 
activitat per compte aliè a temps parcial com a Auxiliar Administrativa a 
l’empresa Xicota Associats & Assessors.  
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PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
22. Aprovar la revisió del cànon de la concessió demanial reguladora de la 

construcció i utilització d’una galeria de comunicacions d’ús particular en el 
subsòl de la Carretera del Mig, front als núm. 99-109 de Cornellà de Llobregat, 
adjudicada a l’empresa STAHL IBERICA, S.L. segons acord del Junta de Govern 
Local de data 5 d’octubre de 2018, 

 
23. Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa demanial del servei de 

restauració de l’edifici municipal anomenat “Can Trabal”, per usos de 
restauració, situada a la plaça Mari Santpere, adjudicat a l’empresa “Masia Can 
Trabal, Societat Limitada”, segons acord de la Junta de Govern Local de data 12 
de gener de 2018. 

 
24. Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu del 

subsòl del terreny municipal, situat a la Plaça Lluís Companys i/carrer Menèndez i 
Pelai, destinat a la construcció d’un aparcament soterrani, adjudicada a 
l’empresa SABA APARCAMIENTOS, Societat Anónima, segons acord de la Junta 
de Govern Local de data 21 d’octubre de 2009. 

 
25. Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu d’una 

porció de vol de domini públic sobre part del carrer Lluis Muntades de 24,60 
metres quadrats de superfície en planta amb la finalitat de connectar dues parts 
d’una mateixa instal·lació, adjudicat a l’empresa “Siemens, S.A.” segons acord de 
la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2010. 

 
26. Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa demanial 

d’establiment de restauració d’una part de la planta baixa de l’edifici de treball 
dins del Parc de Can Mercader situat a la Ctra. de L’Hospitalet, adjudicat als 
senyors Enrique Xavier Mejía Bustamante i M. Del Carmen Pozo Suquillo 
constituïts en Societat Civil Particular Mejía i Pozo, S.C.P., segons acord de Junta 
de Govern Local de data 19 d’octubre de 2012 

 
27. Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa de l’ús privatiu dels 

terrenys municipals situats a la cruïlla de l’Avinguda del Maresme amb el carrer 
Mercuri destinats a la construcció d’un hotel, adjudicada a l’empresa “Accor 
Hoteles España Societat Anónima.” mitjançant acord de Ple de data 26 d’octubre 
de 2000 i cedit els seus drets a favor de Hostelera Valenciana 98, Societat 
Limitada, segons acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
28. Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  Cornellà 

de Llobregat i l’Area Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres 
del projecte de biblioteca de l’almeda al terme Municipal de Cornellà de 
Llobregat. 

 
29. Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els propietaris i/o 

conductors dels gossos que es relacionan a l’expedient 01-2020. 
 
30. Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els propietaris i/o 

conductors dels gossos que es relacionan a l’expedient 02-2020. 
 
31. Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat contra els propietaris i/o 

conductors dels gossos que es relacionan a l’expedient 05-2020. 
 
 
 
 

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
De conformitat amb l’Ordre del Dia esmentat, sou convocat/da a la referida sessió, 
pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi, ho manifesteu a aquesta Alcaldia, a 
través de la Secretaria General, rlabordag@aj-cornella.cat extensió 1215, indicant els 
motius que ho justifiquin. 
 
 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
Aprovat, 
L'ALCALDE , LA SECRETÀRIA GENERAL, 
 
 
 
 
Antonio Balmón Arévalo. Carmen Alonso Higuera. 


