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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 22/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 15 
D’OCTUBRE  DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 15 d’octubre de dos mil vint-i-u, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, 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, 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. Lidia Gomez Pla 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt vintè.- Aprovar l’inici del contracta d’obres per la conservació, 
reparació i millora  d’infraestructures urbanes a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat. 

 
Aprovar inici del contracta reparació 
i millora d’infraestructures urbanes  

 
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: Obres 
Objecte del contracte: Obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures 
urbanes a la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Vista la memòria justificativa del contracte que estableix que la despesa d’inversió 
per als exercicis 2022 i 2023 supera els percentatges establerts a l’article 174 TRLHL, 
ja que es tracta d’una excepcionalitat sustentada en la necessitat de renovar i 
millorar voreres, calçades, claveguerams i altres infraestructures urbanes a la ciutat, 
que es troben en un estat de deteriorament que compromet el seu ús en els propers 
anys. 
 
Vist que per tant es donen circumstàncies excepcionals que justifiquen l’autorització 
de la despesa superant els percentatges de la TRLHL. 
 
Atès que es donen raons d’urgència d’aquest expedient, ja que l’inici del present 
contracte està previst pel 1 d’octubre de 2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província) 
el dia 18 de juliol de 2019,  el President de la Comissió Informativa de Presidència i 
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Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures 
urbanes a la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II, amb les 
següents identificacions electròniques: 
 

- Annex I:  
o Núm. ID: 2870707 
o Núm. Hash SHA-512: 

6951CF17FBE952C0E633BDB17C4C5A2D8A9EC4ECE1BBF20F232CAEB7A9DC2424D
62E04CB419949FBD63B253D09F018882DBC533D3CC2129EEDBB7AAC7FDF959F 

 
- Annex II: 
o Núm. ID: 2711931 
o Núm. Hash SHA-512: 

A04B9B45BF94C88159B8D2CF804B201F501CDA81811D952F2183CF3556BDF9347
364692A2772D62737710660EAD54DA6D0AA0DBBD401AAE7A4C2A382A76E490E 

 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, ateses les circumstàncies 
excepcionals que concorren en el present expedient de contractació, aplicar la 
mateixa en els exercicis i els imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostària    Import (IVA inclòs) 
 
2021 0112 1532A 6190001Programa projectes urbans LOT 1    75.000,00.-euros 
2022 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 1   450.000,00.-euros 
2023 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 1   375.000,00.-euros 
2021 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2    25.000,00.-euros 
2022 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2   150.000,00.-euros 
2023 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2   125.000,00.-euros 
 
                             Total:          1.200.000.-euros   (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
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Quart.- Convocar procediment obert  per a l’adjudicació de l’esmentada contractació, 
de conformitat amb l’article 156  i següents  de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que 
disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Departament d’Espai Públic. 
 
Vuitè.-Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa d’Economia 
i Administració. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-unè.- Iniciar expedient de contractació per les obres del Projecte 
d’urbanització de l’avinguda República Argentina, des del carrer Travessera 
fins la urbanització Pisa a Cornellà de Llobregat.  
 

Iniciar expedient de contratació 
del projecte d’urbanització al carrer Travessera 

 
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: Obres 
Objecte del contracte: Obres del “Projecte de reurbanització de l’Avinguda República 
Argentina, des del carrer Travessera fins a la urb. Pisa, a Cornellà de Llobregat”. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat. 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
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Vist que segons l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i tenint en compte que es 
tracta d’una despesa d’inversió en cas de superar-se aquest percentatge, i donant-se 
casos excepcionals, correspon al Ple la seva aprovació. 
 
Vist l’article 84 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vista que la despesa d’inversió per a l’exercici  2022 respecte a la del 2021, supera els 
percentatges establerta a l’article 174 TRLHL. 
 
Vist l’informe complementari emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis Ambientals amb el 
vist-i-plau de la Tinenta d’Alcalde d’Innovació Urbana i Presidència de data 20 de 
setembre de 2021, i atès que és donen les circumstàncies excepcionals que justifiquen 
l’autorització de la despesa superant els percentatges de la TRLHL. 
 
Vist l’informe signat per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i amb el 
vist-i-plau de la Tinenta d’Alcalde de Presidència de data 27 de setembre de 2021, 
justificant la urgència en la tramitació del present contracte.  
 
Vist l’informe emès al respecte per l’Advocada de Contractació i la Cap de 
Contractació, la Secretària General i l’Interventor. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració 
proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres del  “Projecte de reurbanització de l’Avinguda República 
Argentina, des del carrer Travessera fins a la urb. Pisa, a Cornellà de Llobregat”. 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació, que figura com a annex I, amb les següents identificacions 
electròniques: 
 

- Annex I: 
o Núm. ID: 2890639 
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o Núm. Hash SHA-512: 
4BBEE456EA683FA105C4D8EBEF3F85B79C677B579CC8ECE7B39D22294B0FBFC5F6B
5827C3C4D5980F7CFE2A53FCB89B2404DFA3AE7F3FEB4F5EEAA69B6A473FF 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, ateses les circumstàncies 
excepcionals que concorren en el present expedient de contractació, aplicar la 
mateixa en els exercicis i els imports següents:  
 
Exercici Partida pressupostària Import (IVA inclòs) 

 
2021 0011.1532A.6190005- Reurb. Republica Argentina       10.000.-euros 
2022 0011.1532A.6190005- Reurb. Republica Argentina 572.388,34.-euros 
   
 TOTAL 582.388,34.-euros 

(IVA inclòs)  
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-simplificat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que 
disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Donar compte dels presents acords a la propera sessió de la Comissió 
Informativa d’Economia i Administració. 
 
Vuitè.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals. 

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

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i cinquanta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 

 
 
 
 

 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 29 d’octubre de 2021, relativa als 
acords adoptats, i que es troba pendent d’aprovació.  
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 

  
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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