ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2018-25

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

20/06/2018

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

09:48

Convocatòria
Primera

Hora Final: 10:49
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

Lluïsa Moret i Sabidó
J. Angel Carcelén Luján
Josep Puigdengolas Torres
Juan Antonio Tamayo Fernández
Salut González Martín
Alba Martínez Vélez
Laura Solís González
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix

A proposta de la ponència de Governança i qualitat democràtica s'acorda incorporar per
urgència a l'ordre del dia la següent proposta, que es tractarà com a punt 10è., renumerant-se
els següents:
010. Aprovació dels preus públics pels serveis prestats per les escoles bressol de titularitat
municipal durant el curs escolar 2018/2019 i següents.
A continuació, el Sr. Juan A. Tamayo abandona la sessió.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2018-24

Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ALCALDIA
Cultura

002. Aprovar la minuta de conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i la Diputació de Barcelona, que té per objecte establir-ne la col.laboració per
mostrar l'exposició "Ossos, un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia
física" a les dependències del Museu de Sant Boi.
Número d'expedient N662/2018/000016
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, ve
desenvolupant estratègies de suport i cooperació amb les polítiques culturals municipals de la
província de Barcelona i disposa de programes d’exposicions itinerants adreçades
preferentment als museus integrats dins la Xarxa de Museus Locals.
Atès que la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (Museu
d’Arqueologia de Catalunya) han signat un conveni amb data 24 d’octubre de 2016 per a
l’organització i producció de l’exposició “Ossos, un viatge a l’època medieval de la mà de
l’antropologia física”, amb l’objectiu de donar a conèixer les condicions de vida de l’època
medieval a partir de restes d’esquelets provinents de jaciments arqueològics catalans dels
segles VIII – XV.
Atès que l’Ajuntament Sant Boi de Llobregat, adherit a la Xarxa de Museus Locals, està
interessat en participar de la itinerància d’aquesta exposició per exhibir-la al Museu de Sant
Boi. Aquest equipament també forma part d’Arqueoxarxa.
Vist l'informe tècnic emès per la directora del Museu de Sant Boi, en data 10 d'abril de 2018;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/06/2018
D'acord amb l'article l'article 47 i següents de la llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del
Sector Públic;
D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;
D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i la
Diputació de Barcelona que té per objecte establir-ne la col.laboració per tal de mostrar
l'exposició itinerant "Ossos, un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física" a les
dependències de Museu de Sant Boi.
SEGON: Assumir a càrrec del pressupost municipal les despeses corresponents a les tasques
de muntatge per import de mil euros (1.000,00 euros).
TERCER: Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del conveni objecte d'aquest acord, i
dels documents que s'escaiguin.

QUART: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. Oficina de Patrimoni Cultural.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Ocupació

003. Aprovar la revocació parcial i devolució d’ingrés al Servei d’Ocupació de Catalunya
de la subvenció atorgada per la realització del programa Treball i Formació-RMI 2015,
amb núm. d’expedient 2015/PRMI/SPO/0068.
Atès que el 27 d'octubre de 2015 es va atorgar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en
concepte de subvenció, la quantitat de 202.617 euros en base a l'Ordre EMO/244/2015, de 29
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa de Treball i Formació, adreçat a les persones en situació d'atur
beneficiàries de la renda mínima d'inserció destinades a administracions locals i s'obre la
convocatòria per 2015.
Atès que el 20 d'octubre de 2017 es va notificar a aquest Ajuntament la resolució dictada per
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) d'inici d'un expedient de revocació parcial en la
quantitat de 46.328, 87 euros de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Llobregat,
corresponent al bloc 1 una quantitat de 44.078.87 euros i al bloc 2 una quantitat de 2.250 euros
i de reclamació si escau, de 5.805,47 euros.
Atès que el 13 de novembre de 2017 l'Ajuntament presenta al·legacions.
Atès que el 21 de febrer de 2018 es va notificar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
resolució final de revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent al programa Treball
i Formació adreçat a persones aturades en la que es comunica que no s’accepten les
al·legacions relatives a la justificació tècnica de les accions subvencionades.
Atès que els càlculs que resulten de la comprovació efectuada pel Servei d'Ocupació de
Catalunya són els que consten al quadre següent:
Import atorgat:
Import pagat (80%):
Import pagat (20%):
Import certificat per l’entitat:

202.617,00 €
162.093,60 €
0,00 €
194.437,83 €

Import justificat correctament:
Import a revocar:
Import a reintegrar:

156.288,13 €
46.328,87 €
5.805,47 €

Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Departament de Foment de l’Ocupació;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/06/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Acceptar la revocació parcial realitzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de
l’import de quaranta-sis mil tres-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta-set cèntims (46.328,87€).

SEGON.- Aprovar la devolució d’ingrés al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya per
un import de cinc mil vuit-cents cinc euros amb quaranta-set cèntims (5.805,47€).
TERCER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació i procedir al
pagament del total de la part corresponent als interessos legals per import de cent set euros
amb trenta-sis cèntims (107,36€), que s’imputarà a la partida 840 01100 35200, interessos de
demora.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària, i es farà arribar al Servei
d’Ocupació de Catalunya comprovant de la mateixa, al següent compte corrent:
Compte restringit del Servei d’Ocupació de Catalunya
Número de compte: 2100 1183 35 0200135636
IBAN: ES3521001183350200135636

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

004. Aprovar els criteris de selecció de les persones joves participants i els criteris
d’atorgament dels ajuts econòmics a l'assistència a les accions formatives del programa
POEJ 2017.
Número d'expedient X376/U234/2018/000001
Atès que a data 31 de març de 2017 es va presentar, a través de l’aplicació habilitada pel
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, per la gestió de las
"Ayudas del Fondo Social Europeo 2014 - 2020, Programa Operativo Empleo Juvenil " la
sol·licitud d'un ajut econòmic d'UN MILIÓ CENT VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTASET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (1.125.987,60 €) per a la gestió del Programa POEJ.
Atès que a data 22 de març de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, va ratificar la sol·licitud d'ajut destinat a la gestió del programa POEJ, per l’import
1.125.987,60 €.
Atès que a data 20 de juliol de 2017 es publica al BOE "la resolución de 6 de julio de 2017 de la
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autonomas y Entes Locales por la que
se resuelve la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la
integración sostenible de personas jovenes en el mercado de trabajo en el contexto del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil" i la concessió d'un ajut econòmic per un import total de
1.118.581,75 € a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per la gestió del programa POEJ.
Atès que el Programa contempla ajudes econòmiques a l’assistència a les accions formatives
amb una dotació econòmica de dos-cents quaranta mil euros (240.000€).
Vist l'informe tècnic emès pel Cap del Departament de Foment de l'Ocupació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/06/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Aprovar els criteris de selecció de les persones joves participants al programa POEJ.
El Programa POEJ contempla la selecció de 150 persones joves participants en les diferents
accions formatives i aquestes tenen dret a rebre un ajut econòmic per l’assistència.

Tal com s’indica a l’informe tècnic, per tal d’afavorir la incorporació al Programa de les persones
joves amb més vulnerabilitat, la selecció es realitza a partir de la puntuació obtinguda del
sumatori d’ítems objectius que avaluen factors socials.
La sèrie de criteris objectius de selecció de les persones participants al POEJ i la seva
puntuació és la següent:
Criteris socials
- Càrregues familiars (Sí 1 punt, No 0 punts)
- Família monoparental o nombrosa (Sí 2, No 0 punts)
- Persona amb diversitat funcional (Sí 2, No 0 punts)
- Expedient actiu a Serveis Socials (Sí 1 punt, No 0 punts)
- Sexe Femení (1 punt), sexe masculí (0 punts)
- Barri de residència (Casablanca o Camps Blancs 10 punts, altres barris 0 punts)
- Per als certificats de professionalitat de nivell 2 (compleix requisits educatius 5 punts, no
compleix 0 punts)
En el cas que es produeix un empat de puntuació, es tindrà en compte l’antiguitat de la data
d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil de la persona jove per establir el desempat.
Segon.- Aprovar els criteris d’atorgament dels ajuts econòmics a l’assistència a les accions
formatives.
Els ajuts econòmics seran de 200€ mensuals per participant i es percebran durant la fase de
formació sempre i quan es compleixin els següents requisits:
- Ser participant del programa POEJ, i per tant reunir els requisits establerts a la normativa
reguladora del mateix.
- Complir una assistència mínima d’un 75% mensual durant tota la formació.
- Assolir l’aprofitament de la formació exigit, és a dir, l’equip docent i tècnic del programa
decidirà mensualment si l’alumne ha generat el dret a percebre l’ajut.
Tercer.- Autoritzar la despesa per l’import de 240.000€ dins del pressupost municipal vigent, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 234 24162 48000, Beques Programa POEJ, corresponent
al projecte 2017/3/U234/28.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Formació ocupacional

005. Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball dins del programa de formació FOAP 2017 per a persones treballadores
desocupades del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/006) del
curs d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi
149548/004)
Número d'expedient N662/U234/2018/000013
Atès que en data 24 d’octubre de 2016 es publica l’ordre TSF/288/2016 per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de
formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
Atès que, en data 20 de juliol de 2017 es publica la resolució TSF/1897/2017 per la qual s'obre
la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de formació

d’oferta en àrees adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
Atès que aquest programa s’adreça al col·lectiu, prioritàriament, de persones desocupades;
Atès que el Servei d'Ocupació de Catalunya en data 10 de novembre de 2017, va atorgar a
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat una subvenció per un import de TRES-CENTS
CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(351.589,50€) per a la impartició de les accions de formació d'oferta en àrees prioritàries per a
persones treballadores
desocupades (FOAP 2017), amb número d'expedient
17/FOAP/362/0149548, d'acord amb la Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual
s'obre la convocatòria per a l'any 2017;
Atès que en data 22 de novembre de 2017 la Junta de Govern va aprovar l’acceptació de
l’esmentada subvenció per a la impartició de les accions formatives aprovades pel Servei
d'Ocupació de Catalunya;
Atès que entre les accions formatives atorgades hi ha que inclouen la realització d'un mòdul de
pràctiques en diverses empreses;
Aquests mòduls de pràctiques són els següents:
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/003) del curs d'Operacions
auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents (codi 149548/001).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/006) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi 149548/004).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/009) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi 149548/007).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/012) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en el domicili (codi 149548/010).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/018) del curs de Gestió de
trucades de teleassistència (codi 149548/016).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/015) del curs d'Organització i
gestió de magatzem (codi 149548/013).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/020) del curs d'Activitats de gestió
administrativa (codi 149548/019).
Atès que l’acció formativa de Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/006)
es va iniciar el passat 25 de maig de 2018 i finalitzarà el 15 de juny de 2018 amb una durada
total de 80 hores, les quals formen part del Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària
a persones dependents en institucions socials, els alumnes d'aquest curs realitzaran les
pràctiques al centres de treball: Fundació Privada Llar Sant Josep, Gerontocat, SL (Residencia
Benviure), Centre de día Martin Ariza, SCP, Residencial Colonia Güell, SL, Amistat i Benestar,
SL i Parc Sanitari Sant Joan de Déu;
Atès que, tal com estableix la normativa que regula aquest programa i respecte a l’execució de
pràctiques professionals de les persones participants, en concret, a l'annex 2 punt 7.7 de
l'Ordre TSF/288/2016, la realització de les pràctiques formatives no laborals implica la no
existència de relació laboral entre les persones participants i el centre de treball signant;
Atès que la relació entre les persones participants i el centre de treball no tindrà, en cap cas,
naturalesa jurídica laboral. Per tant, els/les participants no podran percebre cap retribució per la
seva activitat ni pels resultats que se’n puguin derivar;
Atès que, per a que els alumnes tinguin dret a iniciar pràctiques, han tingut que complir els
requisits d’entrada del certificat de Professionalitat en qüestió regulats pel RD 1675/2010, a
més a més, han tingut que passar el procés de selecció, si s’escau, omplint la fitxa d'alumne i
qüestionari de nivell corresponent. I per últim han d’haver superat amb avaluació positiva tots
els mòduls formatius que composen el certificat de Professionalitat;

Atès que per a la realització de les pràctiques professionals s'han signat els convenis de
col·laboració corresponents; segons el model aprovat pel Servei d'Ocupació de Catalunya;
Atès que la gestió, seguiment i avaluació de les pràctiques no laborals en centres de treball es
durà a terme mitjançant la plataforma qBID. La plataforma és la eina que el SOC posa a
disposició dels centres col·laboradors de forma ajustada a la normativa i amb l'objectiu de
garantir la qualitat de la formació. Tota la documentació de gestió es genera a partir d'aquesta
plataforma;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/06/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Aprovar la ratificació dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball entre l'Ajuntament, el centre de treball i els alumnes que es detallen a
continuació, que tenen per objecte regular la realització de les pràctiques professionals de les
persones participants de l'acció formativa del Mòdul de pràctiques professionals no laborals
(codi 149548/006) corresponent al curs d'Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials (codi 149548/004):

Alumnes
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

Centre de treball
Fundació Privada Llar Sant Josep (Identificador 2018103718 - 1029781
03/05/2018)
Fundació Privada Llar Sant Josep (Identificador 2018103717 - 1029781
03/05/2018)
Gerontocat, SL (Residencia Benviure) (Identificador 2018103714 - 1029781
03/05/2018)
Gerontocat, SL (Residencia Benviure) (Identificador 2018103713 - 1029781
03/05/2018)
Centre de dia Martin Ariza, SCP (Identificador 2018103715 - 1029781
03/05/2018)
Residencial Colonia Güell, SL (Identificador 2018103721 - 1029781
03/05/2018)
Residencial Colonia Güell, SL (Identificador 2018103720 - 1029781
03/05/2018)
Amistat i Benestar, SL (Identificador 2018103719 - 1029781 data 03/05/2018)
Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Identificador 2018103710 - 1029781
03/05/2018)
Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Identificador 2018103712 - 1029781
03/05/2018)
Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Identificador 2018103711 - 1029781 data
03/05/2018)

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

data
data
data
data
data
data
data

data
data

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Tinença responsable i benestar dels animals

S'incorpora de nou a la sessió el Sr. Juan A. Tamayo.
006. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2017/000219
Mitjançant decret número AP27180046 de data 1 de febrer de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador, per procediment ordinari, número X213/2017/000219, a la senyora
.................., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de
la sanció que procedeixi, amb motiu tenir i conduir un gos potencialment perillós sense disposar
de la corresponent llicència administrativa, incomplir l'obligació d'identificar l'animal (microxip),
ometre la inscripció de l'animal al registre censal corresponent, no contractar l'assegurança de
responsabilitat civil per a la tinença d'animals potencialment perillosos, portar el gos
potencialment perillós sense morrió per la via pública, i per permetre a l'animal realitzar llurs
deposicions líquides i sòlides en la zona terrosa del carrer Girona, a l'alçada del número 15,
d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número 628564, emesa per la Policia Local a les
7.40 hores, del dia 5 de juny de 2017;
Per haver resultat infructuosos els intents de notificació de l'esmentat decret AP27180046, en
data 4 de maig de 2018 es va notificar a l'interessat, mitjançant la publicació d’un anunci al
BOE, així com al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 44 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que
considerés oportunes;
Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils atorgat per poder presentar al·legacions,
sense que s’hi hagi presentat cap;
A l'apartat quart de la resolució esmentada es comunicava a l'interessat que, "en el supòsit que
no es presentin al·legacions, l'acord serà considerat proposta de resolució de l’expedient
sancionador, ja que compta amb tos els elements que determinen la infracció, procedint-se a
emetre la resolució definitiva del procediment sense cap altre tràmit d’audiència";
A la vista de tot això, l’instructor de l'expedient, de conformitat amb allò que disposa l’article
14.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, proposa elevar l’expedient a l’òrgan
municipal competent per a la seva resolució, d’acord amb el contingut de la proposta de
resolució de data 1 de febrer de 2018;
L’autoritat municipal competent per a la resolució de l’expedient, en relació a les infraccions de
caràcter lleu, és la Regidora de Tinença responsable i benestar dels animals en virtut del
Decret d'Alcaldia número AALB150033 de data 25/06/2015 sobre delegació de competències, i
en relació a les d’infraccions tipificades com a greus o molt greus en matèria d’animals
potencialment perillosos, és la Junta de Govern Local en virtut de l’Acord sobre delegació de
competències adoptat en la sessió de Ple, de data 26/06/2015.
D'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals;
D'acord amb l'establert a l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’animals,
aprovada definitivament en data 4 de maig de 2015;

D'acord amb els articles 63 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els articles 25 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la
Generalitat de Catalunya;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Imposar una multa de dos mil quatre cents cinc euros (2.405 €) a la senyora
.................., amb NIE número ..................de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança
municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la
conducció del gos potencialment perillós, de raça American staffordshire terrier, de grandària
gran, anomenat Layca i de sexe femella, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
com a falta de caràcter molt greu segons l’article 29.9 de l’esmentada Ordenança, per tenir un
gos potencialment perillós sense estar en possessió de la corresponent llicència, d'acord amb
l'acta d'intervenció amb animals número 628564, emesa per la Policia Local a les 7.40 hores,
del dia 5 de juny de 2017.
Segon.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora .................., amb NIE
número ..................de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos
potencialment perillós, de raça American staffordshire terrier, de grandària gran, anomenat
Layca i de sexe femella, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de
caràcter greu segons l’article 28.14 de l’esmentada Ordenança, per estar en possessió d'un gos
potencialment perillós que no ha estat identificat amb el corresponent microxip homologat,
d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número 628564, emesa per la Policia Local a les
7.40 hores, del dia 5 de juny de 2017.
Tercer.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora .................., amb NIE
número ..................de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos
potencialment perillós, de raça American staffordshire terrier, de grandària gran, anomenat
Layca i de sexe femella, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de
caràcter greu segons l’article 28.15 de l’esmentada Ordenança, per estar en possessió d'un gos
potencialment perillós que no ha estat inscrit en el Registre Municipal d'Animals Potencialment
Perillosos, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número 628564, emesa per la Policia
Local a les 7.40 hores, del dia 5 de juny de 2017.
Quart.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora .................., amb NIE
número ..................de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos
potencialment perillós, de raça American staffordshire terrier, de grandària gran, anomenat
Layca i de sexe femella, per la comissió d'una infracció administrativa tipificada com a falta de
caràcter greu segons l’article 28.19 de l’esmentada Ordenança, per no contractar l'assegurança
de responsabilitat civil per la tinença d'animals potencialment perillosos), que permet imposar
una sanció econòmica entre 301 € a 2.404 €, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals
número 628564, emesa per la Policia Local a les 7.40 hores, del dia 5 de juny de 2017.
Cinquè.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora .................., amb NIE
número ..................de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos
potencialment perillós, de raça American staffordshire terrier, de grandària gran, anomenat
Layca i de sexe femella, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de
caràcter greu segons l’article 28.17 de l’esmentada Ordenança, per portar un gos

potencialment perillós sense morrió per la via pública el passat dia 1 de maig de 2017, d'acord
amb l'acta d'intervenció amb animals número 628564, emesa per la Policia Local a les 7.40
hores, del dia 5 de juny de 2017.
Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores
que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.
Sisè.- Informar a la responsable de la comissió de les infraccions que en la falta de caràcter
molt greu segons l’article 29.9 i en les faltes de caràcter greu segons els articles 28.14, 28.15 i
28.19 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció dels animals, es podrà aplicar
una reducció del 40% de la quantia de la sanció imposada, en el cas que en el termini d'un mes
des de la notificació del present acord, adopti les mesures necessàries dirigides a cessar l'acció
productora de la infracció, i així ho acredita o posa de manifest a l'expedient, d'acord amb el
que preveu l'article 33.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Bon govern i qualitat democràtica

007. Rectificar l'error material existent a l'acord de la Junta de Govern Local de data 26
d'abril de 2018, que va aprovar la resolució de la sol·licitud de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a la realització d'activitats i projectes dels àmbits de Medi
Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Joventut,
Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Promoció de
l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb diversitat funcional,
Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència per a l'exercici 2018
Número d'expedient N666-2017-000007
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30/11/2017, va aprovar inicialment les
Bases Reguladores específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a la realització d'activitats i projectes dels àmbits de Medi Ambient, Foment de
la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut,
Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Esports, Promoció de
l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb diversitat funcional, Foment de
l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència i la convocatòria pública per a l’any 2018.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26/04/2018, va aprovar la resolució de
les sol·licituds.
Atès que en l'annex B2 de l'acta de la comissió qualificadora de l'àmbit de Joventut de data 4
d'abril de 2018, s'ha detectat un error material al figurar com a beneficiari de la subvenció
.................., quan hauria de figurar .................., representant legal del grup de persones
sol·licitants d'una subvenció a l'àmbit de Joventut.
Vist l'informe del Coordinador Tècnic de Subvencions de data 8 de juny de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
Vist l'article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122
del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), que preveuen que els ens
locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats públiques o privades o
particulars les activitats dels quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d'interès local;

Atesa l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per acord de Ple de data 24
de febrer de 2014 i per Decret d’Alcaldia de 5 de maig de 2014 es va entendre aprovada
definitivament i que va ser publicada íntegrament al BOPB de data 19 de maig de 2014;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Rectificar l'error material existent a l'acord de la Junta de Govern Local de data 26
d'abril de 2018, de resolució de la sol·licitud de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la realització d'activitats i projectes dels àmbits de Medi Ambient, Foment de
la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Joventut, Igualtat de gènere, Gent
Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares
d’alumnes, Persones amb diversitat funcional, Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i
Adolescència per a l'exercici 2018, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, en el sentit de
substituir a l'annex B2 de l'acta de la comissió qualificadora de l'àmbit de Joventut, el Sr.
.................. pel Sr. .................., com a representant legal del grup de persones sol·licitants de la
subvenció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS
Igualtat d'oportunitats

008. Aprovar la concessió de subvenció i el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i l'Associació Tots Som Santboians per a l'exercici 2018.
Número d'expedient N663/2018/000011
Atès que la finalitat d’aquestes subvencions és donar subvencions a entitats i/o associacions
destinades a donar suport a projectes i activitats vinculades a incrementar el benestar i qualitat
de vida de les persones amb Diversitat Funcional i/o les seves famílies
Atès que l'Associació Tots Som Santboians, és una associació de pares i mares sense ànim
de lucre que té per finalitat la normalització i integració de les persones amb discapacitat
intel·lectual millorant la qualitat de vida mitjançant l’aprenentatge d’habilitats socials,
emocionals, cognitives, conductuals i el contacte diari amb la societat que l’envolta.
Atès que l’Associació Tots som Santboians ha sol·licitat la Subvenció amb data 05/02/2018
amb el número de registre general d’entrada 2018003274 de RGE, a l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat.
En el pressupost municipal vigent per l’any 2018 hi és prevista consignació suficient amb càrrec
a la partida nominativa 983- 23209-48908 Conveni Tots Som Santboians.
Vist l'informe tècnic emès per la tècnica de la Unitat d'Inclusió i Cohesió Social en data 27
d'abril de 2018
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
Vist l'article 28 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord

adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Concedir una subvenció a Tots Som Santboians amb CIF G-60171063, per import de
23.775 euros per suport a projectes i activitats vinculades a incrementar el benestar i qualitat de
vida de les persones amb Diversitat Funcional i/o a les seves famílies per a l'exercici 2018
PRIMER: Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i l'
Associació Tots Som Santboians on es regulen les condicions i compromisos aplicables
SEGON: Autoritzar i disposar la despesa per import de vint-i-tres mil set-cents setanta-cinc
euros (23.775 €) a l' Associació Tots Som Santboiansper fer front a la subvenció que s'atorga
TERCER: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el
conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de quinze mil quatre-centes cinquantatres euros amb setanta-cinc cèntims (15.453,75)
La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat
conveni: Import de vuit mil tres-cents vint-i-un auros amb vint-i-cinc cèntims (8.321,25 €), un
cop hagi estat presentada al Registre General d'Entrada la documentació justificativa i s'hagi
informat favorablement pels tècnics municipals.
QUART: Facultar la Tinenta d'Alcaldia d'Igualtat i Drets Socials, Salut González Martín, per a la
seva signatura.
CINQUÈ: Ordenar la publicació al BOP mitjançant la Base de dades Nacional de Subvencions.
SISÈ: Notificar l'acord a l'entitat
L'Import esmentat 23775 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 983 23209 48908, Conveni Tots Som Santboians..
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Esports

009. Aprovar la concessió de subvenció i el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i el Club Deportivo Marianao Poblet SCP pel desenvolupament dels objectius
esportius, econòmics i socials del club.
Número d'expedient N663/2018/000042
El C. D. Marianao Poblet, ha presentat en data 10 d'abril de 2018 la sol·licitud de subvenció,
corresponent a l’exercici 2018, amb el número de registre 2018009756.
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el pressupost per l’exercici 2018 disposa d’una
partida nominativa anomenada “ Aportació - C. D. Marianao Poblet 079 34103 48908 “, amb
una dotació de 14.509 €. Es proposa la concessió de la subvenció al C. D. Marianao Poblet,
per poder desenvolupar els objectius esportius econòmics i socials per a l’exercici 2018.
Vist l'informe tècnic emès en data 23 de maig de 2018, pel cap del Servei de Cultura, Esports i
Salut.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
D'acord amb l'article 28 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:
PRIMER: Concedir una subvenció a l'entitat Club Deportivo Marianao Poblet SCP , amb CIF
G60617271 per import de catorze mil cinc-cents nou euros (14.509,00 €) pel desenvolupament
dels objectius esportius, econòmics i socials de l'esmentada entitat per l’any 2018.
SEGON: Aprovar la signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i
l'entitat Club Deportivo Marianao Poblet SCP on es regulen les condicions i compromisos
aplicables.
TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de catorze mil cinc-cents nou euros
(14.509,00 €) a l'entitat Club Deportivo Marianao Poblet SCP per fer front a la subvenció que
s'atorga.
QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb l'informe
tècnic, per import de deu mil vuit-cents vuitanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (10.881,75
euros).
La resta del pagament tres mil sis-cents vint-i-set euros amb vint-i-cinc cèntims (3.627,25 €) es
durà a terme dintre del termini i condicions establertes a l'informe tècnic.
CINQUÈ: Facultar la regidora d'esports per a la seva signatura.
SISÈ : Ordenar la publicació al BOP mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.
SETÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat.

L'Import esmentat 14509 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 079 34103 48908, Aportació Club Deportivo Marianao-Poblet.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

010. Aprovació dels preus públics pels serveis prestats per les escoles bressol de
titularitat municipal durant el curs escolar 2018/2019 i següents.
Número d'expedient N943/840/2018/0003
Atès que els ens locals poden establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització
d'activitats de la competència de l'entitat local, d'acord amb el que estableix l'article 41 del RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals;
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el
dia 26 de juliol de 2017, adoptà entre altres l'acord número ACG170420, l'aprovació de la
modificació dels preus públics pels serveis prestats a les escoles bressol de titularitat municipal
pel curs docent 2017/2018 i següents.

Vist l'informe emès per la Directora de l'Àrea d'Educació, Convivència i Solidatitat en data 8 de
juny de 2018, sobre la necessitat d'aprovar per curs escolar 2018/2019 i següents, els mateixos
preus publics vigents durant el curs escolar 2017/2018, pels serveis prestats a l'escoles
bressol, amb excepció de la quota de menjador que experimenta un increment de 30 cèntims
l'àpat; actualitzar els llindars econòmics que donen dret a l'aplicació d'un sistèma de reducció
dels esmentats preus públics; incorporar les exempcions i bonificacions esablertes en l'article
12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, i modificar
les normes de gestió que els regulen.
Vist l'informe tècnic-econòmic de data 15 de juny de 2018.
Vist l'estudi de costos.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/06/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Aprovar els preus públics pels serveis prestats per les escoles bressol de titularitat
municipal durant el curs escolar 2018/2019 i següents, que figuren a l'Annex del present acord,
i les normes de gestió que els regulen.
SEGON: Ordenar la publicació d'aquest acord al BOP , i fer-ne un anunci de referència al
DOGC.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA
ALCALDIA
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI

011. Aprovació de l'adjudicació de la contractació de la prestació del Servei per a la
gestió del Centre de Recursos i Documentació de les Dones, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària
Número d'expedient N801-U224/2018-000007
El dia 28 de febrer de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del Servei
per la gestió del Centre de Recursos i Documentació de les dones, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària;
En data 6 de març de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació a
la web municipal -perfil del contractant-.Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, ha presentat oferta una única empresa.
En data 26 de març de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l'obertura
pública de pliques tècniques presentades al procediment obert per a la prestació del Servei per
la gestió del Centre de Recursos i Documentació de les dones.

La mesa de Contractació reunida en data 17 d'abril de 2018 proposa la classificació de la
licitació i elabora proposta favorable de l'entitat DID: Dinamització i Documentació per a la
Igualtat d'Oportunitats amb NIF G64101926.
La Junta de Govern Local en la sessió del dia 9 de maig de 2018 va aprovar aquesta
classificació de la entitat DID: Dinamització i Documentació per a la Igualtat d'Oportunitats amb
NIF G64101926.
El dia 23 de maig de 2018 l'entitat DID: Dinamització i Documentació per a la Igualtat
d'Oportunitats ha ingressat la garantia definitiva i ha presentat la documentació requerida.
El dia 30 de maig de 2018 la Mesa de Contractació ha qualificat com a correcta la
documentació presentada per l'entitat abans esmentada.
Article 116 de l Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Conctractes dels Sector Públic (en endavant
LCSP) SOBRE EL CONTINGUT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.
Article 117 de la LSCP, sobre l'aprovació de l'expedient de contractació
Article 122 de la LSCP, sobre el plec de clàusules administratives particulars.
Article 124 de la LSCP. sobre el procediment obert simplificat.
Article 159 de la LSCP. sobre el procediment obert simplificat
Aticle 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació
Aticle 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil del contractant.
Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació
en les entitats locals.
Disposició addicional tercera, de la LCSP, sobre les normes especifiques de contractació
pública en les entitats locals.
Article 174, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de la distribució entre exercicis de la despesa plurianual
aprovada inicialment per a la contractació del servei per la gestió del Centre de Recursos i
Documentació de les dones, sense alterar l'import total del contracte, amb la següent
distribució:
Exercici 2018: un import de 15.907,10 € (IVA inclòs)
Exercici 2019: un import de 15.907,10 € (IVA inclòs)
Segon.- Aprovar l'adjudicació de la contractació del Servei per la gestió del Centre de Recursos
i Documentació de les Dones, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, per un
període d'un any a l'entitat DID: Dinamització i Documentació per a la Igualtat d'Oportunitats
amb NIF G64101926.

Tercer.- Aprovar la disposició de la despesa plurianual per un import total de vint-i-set mil siscents trenta-un euros amb setanta-cinc cèntims (27.631,75 €), dels quals la totalitat
corresponen a la base, ja que la prestació del servei es troba exempta de tributar per l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula
administratives particulars.

11 del plec de clàusules

Les obligacions econòmiques derivades d'aquesta adjudicació aniran a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
- Exercici 2018
930 23212 22616 Centre Recursos Dona

13.815,87

- Exercici 2019
930 23212 22616 Centre Recursos Dona

13.815,88

Quart.- Requerir l'entitat adjudicatària perquè dins del termini dels deu (10) dies hàbils
següents a la notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte,
trameti electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de
compliment de la normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant
estan publicades les instruccions per l'ús de l'e-coordina).
Cinquè.- Requerir l'entitat adjudicatària perquè dins del termini dels quinze (15) dies hàbils
següents a la notificació del present acord, formalitzi el contracte en document administratiu, en
la data i hora que prèviament s'hagi determinat.
Sisè.- Facultar la regidora d'Alcaldia, Laura Solís González, perquè en nom i representació de
l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'entitat adjudicatària en document administratiu.
Setè.- Publicar el present acord al web municipal - perfil del contractant - de conformitat amb
allò establert a l'article 151.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Abandona la sessió la Sra. Salut González.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Projectes i obres

012. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (abril 2018), corresponent a les obres del
POMO Adaptació per a nous usos d'una nau industrial, situada al c/ Vapors, núm. 5
Número d'expedient N802/U633/2017/000160
En sessió de data 20 de desembre del 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària Adaptació per a nous usos d'una nau industrial, situada al c/
Vapors, núm. 5 (X116/U633/2017/000160), amb un pressupost d'execució per contracte de
84.483,25 € més l'IVA 21% de 17.741,48 €; el qual ha estat promogut per l'Ajuntament i
redactat des de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació del servei d'Equipaments Públics; i
que mitjançant decret d'Alcaldia de data 9 de març del 2018 es va considerar aprovat
definitivament per manca d'al·legacions en el termini d'informació pública;

En sessió de data 26 de març del 2018, la Junta de Govern Local va adjudicar, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, la contractació de les obres defines al Projecte d'obra
municipal ordinària Adaptació per a nous usos d'una nau industrial, situada al c/ Vapors, núm. 5
(N802/U633/20017/000160), a l'empresa Iarsa Obres i Promocions SL (B-63 591 077), per un
import de 82.736,58 € (IVA inclòs); juntament amb la retenció de crèdit addicional per import de
8.273,66 €;
En aquesta mateixa sessió es va aprovar el nomenament de tècnics municipals per a les
funcions de direcció d'obra, direcció executiva i la coordinació en matèria de seguretat i salut,
juntament amb el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les esmentades obres;
Vistes les actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obres, subscrites en data 26 i 27 de
març d'enguany, respectivament;
Vista la certificació d'obra núm. 1 (abril 2018), emesa per la direcció tècnica de les obres, en
data 25 d'abril del 2018, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa
Iarsa Obres i Promocions SL, en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei d'Equipaments
Públics;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 1 (abril 2018) i el reconeixement de la seva
obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
Adaptació per a nous usos d'una nau industrial, situada al c/ Vapors, núm. 5
(N802/U633/20017/000160), per un import de quaranta-set mil tres-cents cinquanta-un euros
amb setanta cèntims (47.351,70 €) més 21% d'IVA per import de nou mil nou-cents quarantatres euros amb vuitanta-sis cèntims (9.943,86 €), emesa per la direcció tècnica de les obres en
base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Iarsa Obres i Promocions
SL.
SEGON- IMPUTAR l'import de 57.295,56 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 57 93301 6321617 "RC/17 (SUP16) Millora i reposició
equipaments i edificis municipals" (Referència operació: 22017015062. Descripció operació: Act
F101, Rehabilitació espai nau industrial c/ Vapors, núm. 5).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Protecció de la legalitat urbanística

013. Aprovació de declarar no legalitzables les obres executades i ordre d'adopció de
mesures de restauració de la realitat física alterada
Número d'expedient X213/2018/000019
En informe d'inspecció de data 26 de gener de 2018, realitzat arran el comunicat del
Departament d'Informació del Territori sobre un empadronament efectuat al local 2 del carrer
Joan Martí, 36, es constata que, sense disposar de la corresponent llicencia municipal d'obres ,
s'han condicionat el local 2 i una part del soterrani 1, com a habitatge de dos plantes.

Per a fer possible aquest ús, s'ha fet obres de distribució de la planta baixa (local 2) i de la
planta soterrani que han estat connectades per una escala.
En la inspecció es comprova que la planta baixa es troba distribuïda i equipada per a viure,
estant conformat per un saló/menjador d'aproximadament 21,75 m², dormitori de 9,57 m², cuina
de 7,14 m², corredor distribuïdor 2,97 m², condícia de 4,29 m² i escales que baixen al soterrani
de 2,97 m². La distribució de les estances es feta amb perfils d'alumini.
La planta soterrani, té uns 40 m² i és dividit en tres superfícies, una d'aproximadament 20 m²,
una cambra de bany de 12 m² i una tercera d'aproximadament 8 m².
El saló és equipat amb un moble de menjador on hi ha un televisor, una tauleta, dues butaques,
un sofà, una taula amb tres cadires, una calaixera amb altre televisor a sobre i un llit individual
amb matalàs. En el dormitori hi ha un llit de matrimoni amb capçal i dues tauletes i un armari
baix. La condícia, que es troba entre el dormitori i el distribuïdor és equipada amb un inodor i un
rentamans. La cuina disposa de frigorífic, microones, forn, armari i calaixera on a sobre és
instal·lada una placa inducció i l'aigüera, dos petits armaris penjats i al mig d'aquest la campana
extracció.
En data 16 de març de 2018, mitjançant decret AP26180409, es va acordar el següent:
"Primer.- incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística número X213/2018/000019 en
relació a les obres executades, sense llicència municipal, al local 2 i al soterrani 1 del carrer
Joan Martí, 36, consistents en el seu condicionament i distribució interior com a habitatge de
dos plantes, que han estat connectats per una escala, tal i com es descriu a l'informe
d'inspecció de data 26 de gener de 2018 i als antecedents d'aquest acord.
Així mateix, s'han fet obres de segregació del soterrani 1 de 113 m2 en dos. Una de les part
segregades de 40 m2 aproximadament, és la que s'ha connectat amb el local 2 per fer
l'habitatge.
Segon.- Comunicar al Sr. ..................i la Sra. .................., com propietaris i arrendadors, al Sr.
.................., com arrendatari, i al Sr. .................., com a empadronat en l'esmentat local 2 amb
referència cadastral 9481111DF1798A0004DY, que, d'acord amb l'informe tècnic de data 15 de
febrer de 2018, les obres executades de condicionament i distribució interior com a habitatge
de dos plantes del local 2 i part del soterrani 1 no son legalitzables, i les obres de comunicació
dels dos espais mitjançant una escala i de segregació del soterrani 1 en dos, serien
legalitzables en una primera aproximació.
Tercer.- Informar als interessats que, d'acord amb l'article 112.2 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el Sr.
.................., és l'instructor d'aquest expedient. Aquest nomenament pot ser objecte de
recusació en qualsevol moment del procediment, en els termes i amb les condicions que es
desprèn dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Quart.- Atorgar als interessats un termini de quinze dies d'audiència, comptadors a partir de la
recepció del present decret, a fi i efecte que pugui presentar els documents o al·legacions que
estimi convenients respecte al caràcter legalitzable o no de les mateixes."
En data 23 d'abril de 2018, amb registre general d'entrada 2018011170, la Sra. .................. i el
Sr. ..................presenten escrit d'al·legacions contra l'esmentat decret.
L'arquitecta tècnica del Departament de Llicències d'Obres i Edificació, en informe emès el dia
18 de maig de 2018 proposa estimar parcialment les al·legacions presentades en base a la
següent argumentació:
"Al·legació presentada pel Sr. ..................i la Sra..................., en data 23/04/2018 (RGE
2018011170).

Els al·legants manifesten que no han portat a terme en cap cas les obres de canvi d'ús de local
comercial a habitatge, si no que està destinat a ús de despatx professional tal i com es fa
constar en el contracte d'arrendament signat en data 01/04/2017.
Informen que les referides obres de condicionament i distribució interior a les que es fan
referència van ser realitzades per l'anterior llogatera (adjunten contracte signat en data
29/07/2004), la qual va haver de sol·licitar la preceptiva llicència municipal.
Indiquen a més, que respecte l'equipament al qual es fa menció a l'informe, és propietat de
l'actual llogater, sense que la propietat hagi tingut accés a l'interior del local donada la protecció
jurídica i el dret constitucional que té el llogater.
En relació a l'escala que uneix els locals els denunciants al·leguen que van sol·licitar llicència
municipal i aquesta va ser autoritzada en data 14/03/2000 (exp. X126/1999/339). Respecte la
segregació dels locals indiquen que ja es trobava així en el moment que ho van adquirir
(adjunten copia simple escriptura).
Al respecte, s'ha de significar:
- Davant l'administració pública és indiferent qui a portat a terme les obres de modificació de
distribució interior de local i usos, si arrendador o arrendatari, ja que es tracten de responsables
solidaris.
- Es pot parlar d'estimació parcial de les al·legacions, donat que s'ha demostrat que es va
sol·licitar llicència d'obres per a la comunicació del local de planta baixa amb el de planta
soterrani. En aquesta llicència no es va incloure la segregació de locals, ni la modificació
interior del local ni el canvi d'ús, que no podrà ser legalitzat per ultrapassar la densitat.
- En cap cas es justifica amb la còpia de l'escriptura de compra venda que el local de planta
soterrani estigués segregat en el moment de l'adquisició d'aquest.
En base al conjunt de les al·legacions presentades pels agents intervinents en l'actuació
estudiada abans detallades i atenent tot l’anteriorment exposat, es proposa:
1.- Estimar parcialment les al·legacions formulades pels motius abans detallats.
2.- Incoar expedient de restitució de la legalitat urbanística alterada, ordenant el cessament
preventiu de l'ús com habitatge - atenent la inviabilitat de la seva legalització - i ordenant la
restitució dels locals emplaçats al c/ Joan Martí, núm. 36, local 2 i soterrani 1 seu estat original i
ús preexistent de local comercial."
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’Ajuntament, en el supòsit que les obres
executades siguin manifestament il·legals, mitjançant la resolució del procediment de
restauració de la realitat física alterada, ha d’acordar l’enderrocament de les obres a càrrec de
la persona interessada i ha d’impedir definitivament els usos a què podien donar lloc.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,

S'acorda:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 23 d'abril de 2018, amb
registre general d'entrada 2018011170, per la Sra. .................. i pel Sr. .................., contra el
decret AP26180409 d'incoació de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística número

X213/2018/000019, en quant a les obres realitzades al local 2 i al soterrani 1 del carrer Joan
Martí, 36, consistent en la comunicació dels dos espais mitjançant una escala i de segregació
del soterrani, donat que s'ha demostrat que es va sol·licitar llicència d'obres per a la
comunicació del local de planta baixa amb el de planta soterrani, d'acord amb l'informe tècnic
de data 18 de maig de 2018 esmentat als antecedents del present acord.
Segon.- Declarar no legalitzables les obres executades al local 2 i al soterrani 1 del carrer Joan
Martí, 36, consistents en el seu condicionament i distribució interior com a habitatge de dos
plantes, que han estat connectats per una escala, per ultrapassar la densitat d'habitatges fixada
normativament per aquesta finca que ja es troba exhaurida, segons el règim urbanístic vigent
aplicable, en raó a la seva qualificació.
Tercer.- Ordenar al Sr. ..................i la Sra. .................., com propietaris del local 2 i del soterrani
1 del carrer Joan Martí, 36 perquè procedeixin a la restauració de la realitat física alterada,
mitjançant la restitució dels locals al seu estat original i ús preexistent de local comercial.
Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim de 45 dies, comptadors
des de la notificació del present acord i a càrrec de les persones obligades, d'acord amb el que
preveu l'article 119.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Quart.- Advertir els interessats que, d'acord amb els articles 125 a 129 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, si
transcorre el termini d’execució voluntària establert en aquesta ordre de restauració sense que
s’hagi executat íntegrament, l’òrgan competent podrà decidir si, ateses les circumstàncies
concurrents, estableix un nou termini per a l’execució voluntària i íntegra de l’ordre dictada o
escau la seva execució forçosa pels mitjans d’execució subsidiària o multa coercitiva per una
quantia de 300 a 3.000 euros, per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha
estat ordenat. Aquestes multes no tenen naturalesa sancionadora i són compatibles amb les
multes que es puguin imposar en un procediment sancionador de conductes tipificades com a
infraccions urbanístiques.
D'acord amb l'article 123 i 124 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en qualsevol moment anterior a
l’execució forçosa de la mesura de restauració adoptada, la persona obligada pot instar-ne
l’execució voluntària mitjançant la presentació d’un programa de restauració en el qual s’ha de
fixar justificadament el termini necessari i suficient per executar-la. Com la restauració requereix
un projecte tècnic d’obres per a la seva execució, s'haurà ha de sol·licitar, simultàniament a la
presentació del programa de restauració, la llicencia corresponent.
Cinquè.- Comunicar el present acord al Sr. .................., com arrendatari, i al Sr. ..................,
com a empadronat en l'esmentat local 2.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Abandona la sessió la Sra. Alba Martínez.

Espai públic

014. Adjudicació de llicències d'ocupació temporal per l'explotació de casetes per a la
venda d'articles de pirotècnia sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2018
Número d'expedient X332/2018/000001
Vistes les actes de la Mesa de Contractació de dates 15 i 28 de maig de 2018 on es va

proposar, atès les renúncies presentades, requerir a les següents empreses millor classificades
per presentar la documentació administrativa;
Vista la documentació presentada en data 31 de maig de 2018, amb números de RGE
2018014962 i 2018014964 per GIRONINA SL.
Vista la documentació presentada en data 1 de juny de 2018, amb números de RGE
2018015159, 2018015162, 2018015166 i 2018015168 per HOLDING DE EXCLUSIVAS SL;
En data 5 de juny de 2018 es reuneix la mesa de contractació on es comprova la documentació
presentada per GIRONINA SL i HOLDING DE EXCLUSIVAS SL, i es proposa l'adjudicació dels
quioscos següents:
Quiosc 2, a favor de l'empresa HOLDING DE EXCLUSIVAS SL, per un import de 6.700 euros.
Quiosc 3, a favor de l'empresa HOLDING DE EXCLUSIVAS SL, per un import de 2.680 euros.
Quiosc 7, a favor de l'empresa GIRONINA SL, per un import de 2.570 euros.
Quiosc 8, a favor de l'empresa HOLDING DE EXCLUSIVAS SL, per un import de 6.700 euros.
Quiosc 9, a favor de l'empresa HOLDING DE EXCLUSIVAS SL, per un import de 6.700 euros.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Primer.- Atorgar autorització de l'us privatiu del domini públic per a la instal·lació i explotació de
casetes per a la venda temporal d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes dels quioscos
2, 3, 7, 8 i 9 a les empreses que es relacionen a continuació , d'acord amb l'acta de la mesa de
contractació de data 5 de juny de 2018:
Quiosc 2: HOLDING DE EXCLUSIVAS SL.
Quiosc 3, HOLDING DE EXCLUSIVAS SL.
Quiosc 7, GIRONINA SL.
Quiosc 8, HOLDING DE EXCLUSIVAS SL.
Quiosc 9, HOLDING DE EXCLUSIVAS SL.

6.700 €
2.680 €
2.570 €
6.700 €
6.700 €

La present autorització tindrà una vigència de l'11 al 30 de juny de 2018 i està subjecta al
compliment del titular de les següents condicions, d'acord amb el que es preveu a la clàusula
16 de les bases aprovades en data 14 de febrer de 2018:
1. Delimitar el perímetre de l'activitat.
2. Respectar l'objecte de la llicència i els límits que estableix en ella.
3. Exposar i vendre, únicament i exclusivament, els productes per a la comercialització dels
quals s'ha obtingut autorització, i no podrà destinar el quiosc o l'espai a altres activitats diferents
ni encara en el supòsit que aquestes siguin compatibles amb aquella.
4. Mantenir en bon estat la porció del domini públic ocupat, així com perfectament neta una
àrea de 3 m al voltant d'aquest espai. Les instal·lacions hauran de mantenir-se en perfecte
estat de conservació.
5. Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació vigent.
Segon.- Notificar aquest acord a les empreses presentades, i publicar-lo al web municipal perfil del contractant -, de conformitat amb allò establert a l'article 151.4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del Servei Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Mercats

015. Aprovació de la denegació de la modificació de l'autorització per a la utilització
privativa de la via pública per a l'exercici de venda no sedentària, en els mercats
periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per canvi de producte a vendre,
sol·licitats pels titulars de parades aprovades per la Junta de Govern Local de data 26 de
juliol de 2017
Número d'expedient X316/U665/2018/000015
Atès que per decret de la Regidora de Mercats AP26180608 de data 16 d'abril de 2018 es va
incoar expedient per resoldre sobre la sol·licitud de modificació de les autoritzacions per a la
utilització privativa de la via pública per a l'exercici de venda no sedentària en els mercats
periòdics de Sant Boi de Llobregat, per canvi de producte a vendre, sol·licitats pels titulars de
les parades TLV015, MUN057 i MUN071, aprovades per la Junta de Govern Local de 26 de
juliol de 2018.
Vist l'informe tècnic emès.
Atès que es va donar audiència als interessats, d'acord amb el que disposa l'article 82 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Atès que segons consta a la diligència emesa per la Cap de la Unitat d'Arxiu i Documentació,
de data 7 de juny de 2018, els interessats no han formulat cap al·legació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Primer.- Denegar la modificació de l'autorització per a la utilització privativa de la via pública per
a l'exercici de venda no sedentària en els mercats periòdics de Sant Boi de Llobregat, per canvi
de producte a vendre, sol·licitats pels titulars de les parades TLV015, MUN057 i MUN071,
aprovades per la Junta de Govern Local, segons informe tècnic de data 12 d'abril de 2018.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Eficiència energètica

Abandona la sessió la Sra. Laura Solís.
016. Aprovació de la rectificació d'errada material de l'acord de Junta de Govern Local
de data 17 de maig de 2017, en relació a l'aprovació de la memòria tècnica valorada del
subministrament, instal·lació i canvi de llumeneres VSAP existents per noves amb
tecnologia Led per a la millora en eficiència energètica i baixa contaminació lumínica de
l'enllumenat públic de diversos carrers del municipi de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X114/U630/2017/002
En data 17 de maig de 2017, la Junta de Govern Local (ACG170254) va aprovar la memòria
tècnica valorada del subministrament, instal·lació i canvi de llumeneres VSAP existents per
noves amb tecnologia Led per a la millora en eficiència energètica i baixa contaminació
lumínica de l'enllumenat públic de diversos carrers del municipi de Sant Boi de Llobregat.
Atès que s'ha detectat una errada material a la pàgina 5 "Taula 1: Estudi energètic" de
l'esmentada memòria.
D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, preveu la rectificació de les errades materials, de fet o
aritmètiques existents als seus actes.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Aprovar la rectificació de l'errada material existent a la pàgina 5 "Taula 1: Estudi energètic" de
la memòria tècnica valorada del subministrament, instal·lació i canvi de llumeneres VSAP
existents per noves amb tecnologia Led per a la millora en eficiència energètica i baixa
contaminació lumínica de l'enllumenat públic de diversos carrers del municipi de Sant Boi de
Llobregat, aprovada per acord ACG170254 de la Junta de Govern Local en data 17 de maig de
2017, que s'ha de substituir per la "Taula 1: Estudi energètic" adjunta a aquest acord.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Recursos humans

017. Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018.
Número d'expedient N402/2018/000001
Atès que l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'octubre pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que s'hagin de proveir mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés serà objecte de l'oferta pública d'ocupació i aquesta
s'executarà dins del termini màxim previst a l'article;
Vist l'Acord de Ple de data 19 de desembre del 2017 pel qual s'aprova el pressupost d'aquest
Ajuntament per a l'any 2018, així com la plantilla de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat;
Atès que l'article 19 de la Llei de pressupostos de l'Estat pel 2017 preveu, respectant les
disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la
incorporació de nou personal en determinats sectors i administracions en els que la taxa de
reposició es fixarà fins a un màxim del 100 per cent; en base al col.lectiu professional al que es
pertanyi i vinculats a l'assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics, a l'assistència
directa als usuaris dels serveis socials, a la Policia Local, al personal d'Atenció al Ciutadà en

els Serveis Públics i a la Gestió de Prestacions i Polítiques d'Ocupació, entre d'altres. En la
resta de sectors es podrà cobrir fins al 50% de la taxa de reposició d'efectius;
Les convocatòries de promoció interna no computen a efectes del càlcul de la taxa de reposició
d'efectius.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Primer: Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018 de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat següent:
Plantilla Personal Funcionari:

Escala

Subescala

Classe

Grup

Administració Administrativa Administratiu/va C1
General
Administració Serveis
Policia Local
C2
Especial
Especials
Administració Tècnica
Especial

Comeses
Especials

Administració Tècnica
Especial

Comeses
Especials

Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
General
Administració
Especial

A1
A1

Tècnica

Comeses
A1
Especials
Tècnica
Educador/a
A2
Social
Administrativa Administratiu/va C1
Serveis
Especials

Comeses
Especials

A1

Àmbit

Nº
Places
4

PI

Sistema

No

Concurs-Oposició

Agent
Seguretat
Pública
Tècnic
superior
Dret
Tècnic
superior
Economia
TAG

6

No

Concurs-Oposició

2

No

Concurs-Oposició

2

No

Concurs-Oposició

1

No

Concurs-Oposició

Tècnic
mig
------

1

Sí

Concurs-Oposició

1

Sí

Concurs-Oposició

Tècnic
1
superior
Polítiques
socials

Sí

Concurs-Oposició

------

Segon: Publicar l'oferta pública d'ocupació al BOP i al DOGC i trametre una còpia al Ministerio
de Administraciones Públicas, així com una còpia a la Direcció General de l'Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

018. Recurs de reposició contra l'anunci d'aprovació de les bases de selecció del procés
N404/2018/000016
El 26 d'abril de 2018 la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aprova les
bases de selecció que han de regir la convocatòria per a seleccionar la persona interina que

cobrirà una plaça de tècnic superior vinculada inicialment al lloc de treball de Tècnic/a de Medi
Ambient pel sistema de concurs-oposició.
El 14 de maig d'acord amb les bases de la convocatòria aquesta es publica al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i s'obre un període de presentació d'instàncies que va des del dia 15
de maig al dia 4 de juny ambdos inclosos.
El 16 de maig l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat registra amb número 2018013363 el
recurs de reposició que presenta el Col·legi de Biòlegs de Catalunya contra l'anunci d'aquestes
bases i sol·licita que sigui declarada la nul·litat de l'anunci o subsidiàriament revoqui la
resolució recorreguda i es tingui en compte les capacitats i els drets professionals del col·lectiu
que representen per tal que les persones llicenciades o graduades en Biologia puguin ser
admeses a aquesta convocatòria.
El 22 de maig la Cap de la unitat d'anàlisi i desenvolupament de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat s'adreça telefònicament a la Directora del Col·legi de Biòlegs de Catalunya per fer-li
saber que d'acord amb la base segona de la convocatòria apartat f) s'aceptaran títols
equivalents als de ciències ambientals d'acord amb la normativa vigent entre els que figura la
llicenciatura o graduació en biologia. Tanmateix li demana que faci difusió de l'anuni al Col·legi
que representa i li recorda que el termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 4 de juny.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Desestimar el recurs de reposició presentat pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb número
de registre 2018013363 mitjançant el qual demana la nul·litat de l'anunci pel qual és fan
públiques les bases aprovades per la Junta de Govern Local el 26 d'abril de 2018 que han de
regir el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a de Medi Ambient pel sistema de concursoposició o subsidiàriament es revoqui la resolució recorreguda i es tingui en compte les
capacitats i els drets professionals del col·lectiu de Llicenciats/des/ Graduats/ades en Biologia
per a que puguin participar en aquesta convocatòria, tot això, en el benentés que d'acord amb
les bases aprovades procedeix l'admissió en aquest procés de selecció del col·lectiu esmentat

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS
Esports

S'incorpora de nou a la sessió la Sra. Laura Solís.
019. Aprovar l'aportació econòmica per al desenvolupament dels Jocs Esportius
Escolars a Sant Boi de Llobregat per l'any 2018 i el conveni entre el Consell Esportiu del
Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient N662/2018/000023
Atès que el Consell Esportiu del Baix Llobregat, ha presentat en data 22 de gener de 2018 una
sol.licitud per l'aportació econòmica destinada al desenvolupament dels jocs esportius escolars
a Sant Boi de Llobregat per l'any 2018, amb el número de registre 2018001845;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat de Promoció Esportiva, en data 14 de març de
2018, que informa favorablement l'atorgament d'una aportació econòmica destinada al
desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars a Sant Boi de Llobregat al Consell Esportiu del
Baix Llobregat per l'any 2018;
D'acord amb l'article 86 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar l'aportació econòmica al Consell Esportiu del Baix Llobregat, per import
quaranta-tres mil set-cents noranta euros (43.790,00 euros), destinada al desenvolupament
dels Jocs Esportius Escolars a Sant Boi de Llobregat per a l'any 2018;
SEGON: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consell Esportiu
del Baix Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, per dur a terme
l'esmentada aportació econòmica.
TERCER: Aprovar l'autorització de la despesa i la posterior disposició de la quantitat de
quaranta-tres mil set-cents noranta euros (43.790,00 euros), en concepte d'aportació
econòmica a l'entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb CIF G-58014838.
QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el
conveni regulador (32.842,50 euros) a la signatura del conveni. La resta del pagament
(10.947,50 euros) es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat
conveni.
CINQUÈ: Facultar per a la seva signatura a la regidora de l'Ambit d'Esports, M. Antònia
Barragan Prieto.
SISÈ: Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat.

L'Import esmentat 43790 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 079 34100 46500, Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat-Jocs Esportius Escolars.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari general dóna compte de les sentències:
a) Núm. 79/18 del 4 d'abril de 2018, del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona,
que estima el recurs contenciós administratiu interposat per ..................... contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis patits per
una caiguda al carrer Baldiri Deu i Priu.

b) Núm. 217/2018 del 31 de maig de 2018, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de
Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per ..................... contra
la resolució de 15 de desembre de 2017, que l'imposava una sanció de 300 euros.
c) Núm. 119/18 del 28 de maig de 2018, del Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de
Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Parcel Baix
Llobregat,SL contra la resolució de 14 de març de 2016 que desestima el recurs de reposició
interposat contra la liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana per import de 19.259,99 € per la venda d'una parcel·la.

I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se
n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau de la Sra.
alcaldessa.

