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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM.  5/2022 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 4 DE MARÇ 
DE 2022. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 4 de març de dos mil vint-i-dos, 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, el Secretari Accidental. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
 
Alcalde Accidental   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 
 
Secretari Accidental                  Sr. Jesús Chacón Murillo 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 

 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt dotzè.- Atorgar al senyor Antonio Martín Civantos i a la senyora Laura 
Pérez Gálvez, Tècnics d’Administració General, poders suficients per 
representar a aquest Ajuntament davant els Tribunals de qualsevol ordre i 
jurisdicció, en tots els processos judicials en que aquesta Administració 
intervingui.  
 

Atorgar poders suficients de 
Representació a TAGS. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Atès que aquest Ajuntament en virtut de diversos acords de la seva Comissió de 
Govern en exercici de les facultats delegades pel Ple municipal va atorgar-hi la seva 
representació a diferents lletrats municipals. 
 
Considerant que en aquest moment, per raons organitzatives de caràcter intern 
aconsellen la necessitat d’ampliar el nomenament a uns altres lletrats municipals per 
tal que assumeixi la representació d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l’article 551.3 de la Llei Orgànica  6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial al qual 
es disposa que la representació i la defensa dels ens locals correspondran als lletrats 
que serveixin en els serveis jurídics d'aquestes administracions públiques, llevat que 
designin advocat col·legiat que els representi i defensi. 
 
Vist l’informe emes al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 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, una vegada dictaminat per la Comissió, 
proposa els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Atorgar als funcionaris Sr. Antonio Martin Civantos, Tècnic d’Administració 
General i a la Sra. Laura Pérez Gálvez, Tècnica d’Administració General, poders, que 
siguin suficients per representar a aquest Ajuntament davant els Tribunals de 
qualsevol ordre i jurisdicció en tots els processos judicials en què aquesta 
Administració intervingui. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a la formalització de la present resolució. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al senyor Antonio Martín Civantos i a la Sra. 
Laura Pérez Gálvez. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt tretzè.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la 
funcionària de carrera Miriam López Poblador, que ocupa una plaça de 
Sergent de la Guàrdia Urbana, adscrita a l’Àrea de Presidència, i una activitat 
pública a temps parcial com a Formadora a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 
 

Autoritzar la compatibilitat  
Miriam López Poblador 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la declaració d'activitats presentada per la funcionària de carrera d’aquest 
Ajuntament, senyora Miriam López Poblador, que ocupa una plaça de Sergent de la 
Guàrdia Urbana, adscrita a l’Àrea de Presidència- Seguretat, mitjançant la qual 
sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra 
activitat pública a temps parcial com a Formadora a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 
 
Atès que la dedicació setmanal de la treballadora de l’ Ajuntament és de 40 hores, i 
que l'activitat per a la qual es sol·licita compatibilitat es desenvolupa amb una 
dedicació de 2 hores setmanals, 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i el Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' esmentada Llei 53/1984, així com 
el Reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, 
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Atès, que la compatibilitat sol·licitada s’ajusta al que estableix l’ apartat 2 a) de 
l’article 326 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, al preveure la 
realització de dos activitats en el sector públic quan la prestació sigui a temps parcial. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària el 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 2 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per la funcionària de carrera 
d’aquest Ajuntament, senyora Miriam López Poblador, que ocupa una plaça de 
Sergent de la Guàrdia Urbana, adscrita a l’Àrea de Presidència- Seguretat, mitjançant 
la qual sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb 
una altra activitat pública a temps parcial com a Formadora a l’ Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en base a les consideracions al·legades a la part expositiva del 
present Dictamen. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els supòsits 
següents: 
 
- Si l'altra activitat pública es desenvolupa dins de la jornada laboral que té 

establerta en l’Ajuntament. 
 

- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les activitats 
objecte de la compatibilitat. 

 
Tercer.- Comunicar el present Acord a la interessada i al departament de Personal 
d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
Punt catorzè.- Acceptar la donació efectuada per la senyora Montserrat Ribó 
Cuixart, d’una escultura sense títol realitzada pel senyor Ricard Vaccaro. 
 

Acceptar donació escultura  
Ricard Vaccaro. 

 



 
 

 
 

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

 

 5

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic , que textualment diu: 
... 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Montserrat Ribó Cuixart amb DNI 38384010T en 
data 02/12/2021, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (núm. 48764) en 
virtut de la qual efectua la donació a l’Ajuntament de Cornellà d’una escultura sense 
títol realitzada per Ricard Vaccaro. 
 
Vist el document de data 2 de desembre de 2021 de donació de l’escultura sense títol 
realitzada per Ricard Vaccaro propietat de la Sr.a Montserrat Ribó (i família de 
l’artista) a favor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Vist que aquest Ajuntament accepta la donació efectuada per la Sra. Montserrat Ribó 
Cuixart d’una escultura sense títol realitzada per Ricard Vaccaro a favor de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb les següents condicions:  
 
 

 Garantir les condicions de manipulació i conservació adients de l’obra i fer-se 
càrrec de la despesa econòmica de la seva conservació i assegurança. 

 En la cartel·la que acompanyarà l’obra constarà com a “Donació Ricard 
Vaccaro” quan aquesta sigui exposada per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

 Les obres hauran de ser indispensablement ubicades en les noves instal·lacions 
de l’Escola Municipal de Música ubicada en el recinte de Can Bagaria, en el 
barri del Padró. 

 Garantir al donant que les obres passaran a formar part del fons legal i 
registral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i que la donació no serà 
objecte de cap revenda ni traspàs posterior.  

 
Atès que cal considerar aquesta última condició de prohibició de revenda o traspàs 
posterior com una condició, gravamen o càrrega onerosa. 
 
Vist l’informe de valoració emès pel Cap del Gabinet Tècnic d’Innovació Urbana i 
Social de data 22 de desembre e 2021 on es recullen les característiques de l’obra 
anteriorment esmentada:  
 

 “Sense títol” d’en Ricard Vaccaro, realitzada l’any 2021 en polimetacrilat. Peça 
vertical amb lleugeres ondulacions que s’auto-soporta amb la seva base 
continua, a manera de peu. Mides: 195 cm x 100 cm x 50 cm.  

 L’escultura en qüestió restarà exposada de manera permanent a les 
instal·lacions de l’Escola Municipal de Musica, al recinte de Can Bagaria (barri 
de Pedró).  

 El seu valor, segons preu de mercat, és de 6.000 €, i és lliure de cap càrrega ni 
rèmora econòmica afegida.  

 
Vist l’informe del Cap de Patrimoni. 
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Vist l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patrimoni dels ens locals. 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la donació efectuada por la Sra. Montserrat Ribó Cuixart, amb DNI 
38384010T d’una escultura sense títol realitzada per Ricard Vaccaro amb condicions 
descrites al text expositiu del present acord.  
 
Segon.- Incorporar l’ esmentada donació a l’ Inventari Municipal de Béns i Drets de l’ 
Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar el present Acord  a la Sra. Montserrat Ribó Cuixart, al Departament 
d’Innovació Urbana i Social al Departament de Patrimoni Cultural. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt quinzè.- Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa 
adjudicada a SIEMENS, S.A., de l’ús privatiu d’una porció de vol de domini 
públic, situat al carrer Lluis Muntadas, per la variació de l’Index de Preus al 
Consum (IPC). 
 

Aprovar revisió cànon concessió  
carrer Lluis Muntadas. 

 
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 el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmic-Administratives que regeix 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.“, i en especial el seu article 6, relatiu a la revisió de preus, del que 
resulta que el cànon serà revisable anyalment en base l’Índex de Preus al Consum de 
l’exercici anterior. 
  
Atès que l’Índex de Preus al Consum corresponent a l’exercici 2021, es del 6,5 % 
segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist que en data 7 de març de 2012, en relació a la llicència de 1ª ocupació, l’empresa 
Siemens, S.A. va presentar instància de comunicació prèvia i es a partir d’aquesta 
data que es fa efectiu el cànon de la concessió. 
 
Vist l’informe de data del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai 
públic, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- 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, per variació de l’Índex de Preus al 
Consum corresponent al període de desembre 2020 / desembre 2021 en un 6,5 %, i 
que aplicat sobre l’última renda vigent de 2.924,55.-euros suposa una variació anyal 
de 190,10.-euros restant establert el cànon de l’esmentada concessió en la quantitat 
de 3.114,65.-.-euros anyals i allò amb efectes del dia 7 de març de 2022. (el 7 de març 
de 2012 es la data de l’obtenció de la corresponent llicència de 1ª ocupació). 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa “Siemens, Societat Anònima”, i a la 
Intervenció Municipal. 
 
Tercer.-  Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
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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. 

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

 
 

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i trenta-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el 
Secretari Accidental, 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 18 de març de 2022, relativa als 
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 

  
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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