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CA/rl 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

CONVOCATÒRIA 
 
 
 
 En conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) 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, quedeu convocat/da a la sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que tindrà lloc a la sala de sessions, el 
proper dia 18 de setembre de 2020, que començarà a les 9:30 hores1, per tractar els 
assumptes que configuren al següent, 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I 
 
 

PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
 
1. Aprovar l’acta número 14/2020 corresponent a la sessió celebrada el 4 de 

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

2.1. Decret de l’Alcaldia número 2020/2497 de 7 de setembre de 2020 data, 
relatiu a adjudicar per emergència a l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA el 
contracte per la gestió, distribució i lliurament de kits d’alimentació per 
atendre la situació d’emergència per a persones en situació de 
vulnerabilitat. 

 
2.2  Decret de l’Alcaldia número 2020/2476 de 3 de setembre de 2020, relatiu a 

adjudicar per emergència a l’empresa FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL, el 
                                         
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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contracte de subministrament d’un màxim de 3.000 àpats cuinats per 
poder atendre a les persones en situació de vulnerabilitat. 

 
2.3  Decret de l’Alcaldia número 2020/2477 de 3 de setembre de 2020, relatiu  

a adjudicar per emergència a l’empresa FUNDACIÓ PER ATENCIÓ A LES 
PERSONES DEPENDENTS, el contracte de Serveis d’Atenció Domiciliaria 
(SAD). 

 
 

II 
 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 

3. Donar per retirada l’oferta per part de l’empresa INTEGRAL RISK PLAN, SL 
(TERRA DE GOSSOS SL) del contracte  Servei permanent de recollida i control 
d’animals de companyia mal ferits, abandonats, perduts, ensalvatgits o morts 
i de control dels animals salvatges urbans de Cornellà de Llobregat i declarar 
deserta la licitació. 

 
4. Aixecar la suspensió i aprovar la represa del contracte de Servei de gestió i 

dinamització dels Bucs d’Assaig Musical de Cornellà de Llobregat, adjudicat a 
l’empresa VERSÀTIL PRODUCCIONS, S.L. 

 
5. Aprovar la 1ª pròrroga del contracte “Contractació d’un servei que garanteixi 

la venda presencial de les entrades dels espectacles d’arts escèniques no 
venudes de manera anticipada pel sistema telemàtic així com el control 
d’accés i acomodació dels espectadors a les sales previstes”, adjudicat a 
ARTISTALIA VIDEODRONE, SL. 

 
6. Aprovar la 1ª pròrroga del contracte de Servei de muntatge i desmuntatge 

d'escenaris i d'altres elements complementaris pel desenvolupament 
d'activitats de caràcter social, cultural i esportiu a Cornellà de Llobregat, 
adjudicat a VOLSEURE, SL. 

 
7. Declarar l’incompliment del contracte de Servei de manteniment de les 

instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Cornellà, adjudicat a l’empresa GEINSTAL S.L. i iniciar el procediment per a la 
imposició de penalitats. 
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8. Acceptar la proposta de modificació en el sentit d’incoporar el concepte 
“Publicitat i Propaganda” en el pressupost de justificació de la subvenció 
atorgada a l’entitat UNIÓ EXCUSIONISTA DE CATALUNYA DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, pel propjecte “FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA”i aceptar la 
justificació. 

 
9. Restar assabentats de la renuncia de l’entitat AMPA ESCOAL ELS PINS de la 

subvenció atorgada pel projecte “Un estiu…de Cine!” i donar conformitat a la 
liquidació. 

 
10. Acceptar la proposta de modificació en el sentit d’incorporar el concepte de 

serveis professionals en el pressupost de justificació de la subvenció atorgada 
a l’entitat APRODICO, pel projecte “CASALES DE INTEGRACIÓN”, i aceptar la 
justificació. 
 

11. Donar compte de l’informe del tècnic de Control de Gestió Econòmica de la 
Intervenció General de data 28 de juliol de 2020, en relació a la verificació del 
compliment dels objectius per a l’exercici 2019 i la justificació de l’aplicació 
de l’aportació de l’Ajuntament del contracte-programa per al finançament de 
la gestió de les activitats del Parc Esportiu Llobregat i altrea activitats per 
l’exercici 2019, subscrit amb l’empresa municipal PROCORNELLÀ.  

 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
 

12. Aprovar inicialment la modificació del projecte denominat “Projecte 
d’urbanització PAU1 Bagaria-Alstom (Fase2 - Etapa 3). Desembre 2019”. 
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III 

 
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. 


