ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número d'expedient: N112-2018-30

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

25/07/2018

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

09:20

Convocatòria
Primera

Hora Final: 10:25
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
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors
Vocals
Josep Puigdengolas Torres
També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Laura Solís González

No hi assisteix

A proposta de la ponència de Igualtat i drets socials s'acorda incorporar per urgència a l'ordre
del dia la següent proposta, que es tractarà com a punt 10è., renumerant-se els punts
següents:
010. Aprovació inicial de les bases reguladores del Concurs del Cartell del Mercat d'Art Jove de
Sant Boi 2018, i la convocatòria pública corresponent per a la presentació de propostes de
cartells, i el nomenament del Jurat.
A proposta de la ponència de Territori i desenvolupament econòmic s'acorda incorporar per
urgència a l'ordre del dia les següents propostes, que es tractaran com a punts 16è, al 21è.,
23è. i 24è.:
016. Aprovació de l'exclusió de licitadors i de la classificació de les empreses admeses al
procediment de licitació per a la contractació del Lot 2 de les actuacions d'obra a la plaça de
l'Assemblea de Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment
al licitador millor classificat.
017. Aprovació de la modificació
diverses dependències municipals.

del contracte del servei de manteniment d'alarmes de

018. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la
contractació de Lot 2 de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'implantació de carril
bici d'accés al parc ciclista Can Duber (Fase 1), mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat.

019. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la
contractació del Lot 1 de les obres de millora de la seguretat viària del projecte executiu de
mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat - Fases
1 i 6 , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor
classificat .
020. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la
contractació de Lot 2 de les obres de millora de la seguretat viària del projecte executiu de
mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat - Fase
8, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor
classificat.
021. Aprovació de l'exclusió de licitadors i de la classificació de les empreses admeses al
procediment de licitació per a la contractació del Lot 1 de les actuacions d'obra a la plaça de
l'Assemblea de Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment
al licitador millor classificat.
023. Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de
telecomunicacions a la localitat de Sant Boi de Llobregat.
024. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a la
contractació de les obres del projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de la
pavimentació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del requeriment al licitador
millor classificat i de declarar desert el Lot 5 de l'esmentada licitació.
A proposta de la ponència de Ciutat educadora s'acorda incorporar per urgència a l'ordre del
dia la següent proposta, que es tractarà com a punt 22è.:
022. Aprovació del nou plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del Servei de Càtering
de les Escoles Bressol Municipals mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2018-29

Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Ocupació

002. Aprovació de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i
el Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponent al projecte “Distribució i logística
com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat” en el marc de la
subvenció del projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020 de la
Diputació de Barcelona.
Número d'expedient N662/U234/2018/000018
El 25 de gener de 2018 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar la sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Barcelona per un import de 488.788,11 euros i un cost total de
651.717,49 euros per a la realització del projecte “Distribució i logística com a motor de la
competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat” en el marc de la subvenció del projecte
Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020 de la Diputació de Barcelona;

El 20 d’abril de 2018 la Diputació de Barcelona va comunicar l’atorgament d’aquesta subvenció
al Consell Comarcal;
El 7 de maig de 2018 la Junta de Govern del Consell Comarcal va acceptar la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona per un import de 488.788,11 euros per a la realització
del projecte “Distribució i logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix
Llobregat” en el marc de la subvenció del projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local
2018-2020 de la Diputació de Barcelona;
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà a l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat l’import econòmic de 73.066,67 euros per a la realització d’aquesta subvenció;
Atès que amb data 6 de juny de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi va
acordar aprovar l’acceptació d’aquesta subvenció;
Atès que amb data 18 de juny de 2018 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Llobregat va aprovar la subscripció del conveni amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Departament de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat de data 29 de juny;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2018
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 signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponent al projecte “Distribució i logística com a
motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat” en el marc de la subvenció del
projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020 de la Diputació de Barcelona.
SEGON.-Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del conveni objecte d'aquest acord, i
dels documents que s'escaiguin.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Tinença responsable i benestar dels animals
003. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per presumptes infraccions a
l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2017/000320

Mitjançant decret número AP27180108 de data 27 de febrer de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador, per procediment ordinari, número X213/2017/000320, a la senyora
...................., per per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si
s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de no estar en possessió de la corresponent
llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos, ometre la inscripció
d'un animal potencialment perillós al registre censal corresponent, no prendre les mesures
necessàries per evitar que el seu animal no origini molèsties ni riscos al veïnat i per no prendre
les mesures necessàries per evitar que les deposicions i els orinis dels animals caiguin a pisos
inferior o a la via pública, d'acord amb les bases de dades del registre municipal d'animals i de
les actes d'intervenció amb animals números 640588, 640973, 641173, 641175 i 641478
emeses per la Policia Local els dies 17, 20, 22, 23 i 24 d'octubre de 2017, respectivament;
Per haver resultat infructuosos els intents de notificació de l'esmentat decret AP27180108 en
data 8 de juny de 2018 es va notificar a la interessada, 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 la interessada 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 tots 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 27 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 19/07/2018
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 DNI 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 tinença
del gos de raça Pit bull, de grandària gran, 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 les bases de dades del registre municipal d'animals i de les actes d'intervenció
amb animals números 640588, 640973, 641173, 641175 i 641478 emeses per la Policia Local
els dies 17, 20, 22, 23 i 24 d'octubre de 2017, respectivament..
Segon.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ...................., amb DNI
número ...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça
Pit bull, de grandària gran, 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 les bases de dades del registre municipal d'animals i de
les actes d'intervenció amb animals números 640588, 640973, 641173, 641175 i 641478
emeses per la Policia Local els dies 17, 20, 22, 23 i 24 d'octubre de 2017, respectivament..
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 notificaran properament.
Tercer.- Informar al responsable de la comissió de les infraccions que en la falta de caràcter
molt greu segons l’article 29.9 i en la falta de caràcter greu segons l'article 28.15 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.

004. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per presumptes infraccions a
l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2018/000084
Mitjançant decret número AP27180246 de data 17 de maig , es va acordar iniciar expedient
sancionador , per procediment ordinari, número X213/2018/000084, 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 estar en possessió
de la corresponent llicència
administrativa, incomplir l'obligació d'identificar l'animal
potencialment perillós, ometre la inscripció del gos potencialment perillós al Registre censal
municipal, no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença de gossos
potencialment perillosos i per dur deslligat per la via pública al gos potencialment perillós,
d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número 654914-1, emesa per la Policia Local a
les 16.45 hores del dia 01 de març de 2018;
En data 5 de juny de 2018, es va notificar a la interessada l’esmentat acord, atorgant un termini
de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar les proves que es consideressin
adients, sense que s'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 17 de maig de 2018;
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 17/07/2018
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 DNI 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 de raça American stafforshire, de grandària mitjana, de nom Popeye i sexe
mascle, 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 654914-1, emesa per la Policia Local a les 16.45 hores del dia 01 de març de
2018;
Segon.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ...................., amb DNI
número ...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça
American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Popeye i sexe mascle, 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 654914-1, emesa per la Policia Local a les 16.45 hores del dia 01 de març de
2018;
Tercer.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ...................., amb DNI
número ...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça
American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Popeye i sexe mascle, 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 654914-1, emesa per la Policia Local a les 16.45 hores del
dia 01 de març de 2018;

Quart.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ...................., amb DNI
número ...................., com a propietària i responsable de la tinença del gos de raça American
staffordshire, de grandària mitjana, de nom Popeye i sexe mascle, 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 prevista a l'article 30.1.b) de l'Ordenança municipal sobre la
tinença i la protecció dels animals, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número
654914-1, emesa per la Policia Local a les 16.45 hores del dia 01 de març de 2018;
Cinquè.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ...................., amb DNI
número ...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça
American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Popeye i sexe mascle, per la comissió
d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 28.16 de
l’esmentada Ordenança, per portar un gos potencialment perillós deslligat pel Parc de la
Muntanyeta, carrr Baldiri Aleu, a l'alçada del número 6, de la nostra vila, el passat dia 01 de
març de 2018, a les 16.45 hores, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número
654914-1, emesa per la Policia Local a les 16.45 hores del dia 01 de març de 2018;
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 notificaran 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 28.15 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.

005. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per presumptes infraccions a
l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2018/000157
Mitjançant decret número AP27180281 de data 5 de juny de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador, per procediment ordinari, número X213/2018/000157, al senyor
...................., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de
la sanció que procedeixi, amb motiu de portar un gos potencialment perillós sense morrió per
la via pública, d'acord amb l'acta d'intervenció número 658875-2, emesa per la Policia Local a
les 08.25 hores del dia 27 d'abril de 2018;
En data 14 de juny de 2018, es va notificar a la interessada l’esmentat acord, atorgant un
termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar les proves que es
consideressin adients, sense que s'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 5 de juny de 2018;

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 17/07/2018
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:
Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) al senyor ...................., amb DNI número
...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la tinença i
protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça encreuat
amb Pit bull, de grandària petita, número de microxip 981098106126784 i número de cens
11420, 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 pel parc de la Muntanyeta, de la nostra vila, el passat dia 27 d'abril de 2018, a les
08.25 hores, d'acord amb l'acta d'intervenció número 658875-2, emesa per la Policia Local a
les 08.25 hores del dia 27 d'abril de 2018;
La multa s'ha de fer efectiva abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que
s'indiquen a la liquidació que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per presumptes infraccions a
l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2018/000082
Mitjançant decret número AP27180245, de data 17 de maig de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador, per procediment ordinari, número X213/2018/000082, al senyor
...................., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de
la sanció que procedeixi, amb motiu de conduir un gos potencialment perillós sense disposar
de la corresponent llicència administrativa i per conduir-ho per la via pública sense el preceptiu
morrió, d'acord amb l'acta d'intervenció número 654728, emesa per la Policia Local a les
12.15 hores del dia 28 de febrer de 2018.
En data 5 de juny de 2018, es va notificar a l'interessat l’esmentat acord, atorgant un termini de
10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar les proves que es consideressin adients,
sense que s'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 17 de maig de 2018.
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 17/07/2018
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 €) al senyor ....................
, amb DNI número ...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal
sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos
de raça American staffordshire, de grandària gran, de nom Serkan i sexe mascle, per la
comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu segons
l’article 29.10 de l’esmentada Ordenança, per conduir un gos potencialment perillós sense estar
en possessió de la corresponent llicència, d'acord amb l'acta d'intervenció número 654728,
emesa per la Policia Local a les 12.15 hores del dia 28 de febrer de 2018.
Segon.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) al senyor .................... , amb DNI
número ...................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça
American staffordshire, de grandària gran, de nom Serkan i de sexe mascle, 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 plaça
l'Estatut, a l'alçada del número 1, de la nostra vila, el passat dia 28 de febrer de 2018, a les
12.15 hores, d'acord amb l'acta d'intervenció número 654728, emesa per la Policia Local a les
12.15 hores del dia 28 de febrer de 2018.
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 notificaran properament.
Tercer.- Informar al responsable de la comissió de les infraccions que en la falta de caràcter
molt greu segons l’article 29.10 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
Gestió tributària

007. Aprovació dels preus públics pels serveis prestats per l'escola municipal de música
Blai Net, pel curs escolar 2018/2019 i següents.
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 ACG170422, l'aprovació dels preus
públics pels serveis prestats a l'escola municipal de música Blai Net, pel curs docent 2017/2018
i següents.
Vist l'informe emès pel Director de l'Escola municipal, de música en data 25 de juny de 2018,
sobre la necessitat d'eliminar les activitats de "llarga durada" que desenvolupava l'escola
municipal de música, d'aprovar els preus públics pel curs escolar 2018/2019 i següents,
mantenint els mateixos preus públics vigents durant el curs escolar 2017/2018, d'incorporar un
nou preu públic pels tallers de música adreçats a les persones que disposin el "carnet de gent
gran", d'actualitzar els llindars econòmics que donen dret a l'aplicació d'un sistema de reducció
dels esmentats preus públics, i d'incorporar les exempcions i bonificacions establertes 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 20 de juny de 2018.
Vist l'estudi de costos de data 20 de juny de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/07/2018
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 l'escola municipal de música Blai
Net, pel curs escolar 2018/2019 i següents, que figuren a l'annex del present acord.
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.

Recursos humans

008. Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat per a la inclusió del nostre personal com a docents ocasionals de les accions
formatives organitzades des de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a terme una
exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de formació tant del personal

propi i dels ens dependents de la Diputació, com del personal al servei dels ens locals de la
demarcació de Barcelona.
Per al desenvolupament d’aquestes accions formatives els hi és necessari comptar amb un
elevat nombre de proveïdors de formació, interns i externs, que col·laborin amb els tècnics de
la Diputació de Barcelona en el seu disseny, desenvolupament i avaluació.
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va iniciar l'any 2013 una borsa de formadors/es interns
amb la voluntat d'identificar i reconèixer el coneixement intern dels treballadors i treballadores
de l’organització i facilitar canals per a compartir-ho i transmetre’l a la resta de companys i
companyes. La borsa continua vigent amb prop de 50 persones que han desenvolupat
nombroses accions formatives al nostre Ajuntament amb molt bona acollida.
La Direcció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ha ofert al seu
col·lectiu de formadors interns la possibilitat de col·laborar amb la Diputació de Barcelona com
a formadors ocasionals. Els empleats/ades de l'Ajuntament que vulguin aprofitar aquesta
oportunitat hauran de demanar assumptes propis o vacances per poder impartir les sessions
formatives per les qui siguin contractats/des.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/07/2018
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:
Aprovar el conveni de col·laboració i les condicions d'aplicació entre l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat i la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, per a
la designació d’entre els seus empleats/ades com a docents ocasionals d’accions formatives
organitzades per la Diputació de Barcelona, sense que en cap cas comporti cap mena de
relació laboral.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

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

009. Aprovació inicial de les bases particulars que regulen el concurs de fotografia a
Instagram del Mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat per a 2018 i la convocatòria
pública.
Número d'expedient N627/2018/000006
Atès que durant els dies 6,7 i 8 de desembre de 2018, dins del marc de la Fira de la Puríssima,
es celebra el Mercat d'Art Jove, aquesta iniciativa pretén ser un espai de promoció per als i les
joves artistes, un espai de creació i experimentació per a tota la població juvenil i una mostra de
l’aportació cultural dels i les joves;
Atès que la Unitat de Joventut del Departament d’Igualtat d'Oportunitats de l’Ajuntament de
Sant Boi organitza un concurs de fotografia a Instagram "El Mercat d'Art amb mirada jove" amb
l'objectiu de dinamitzar aquest espai i de copsar com els i les joves viuen el Mercat d'Art Jove.
Vistes les bases reguladores redactades per a l'organització de l'esmentat concurs, que
s'adjunten a l'expedient.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/07/2018
Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del 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 atribuits a la competència local o siguin d'interès local,
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 inicialment les bases reguladores del concurs de fotografia a Instagram del
Mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat per a 2018.
Segon: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies,
mitjançant la publicació al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni
reclamació durant el període d'informació pública.
Tercer: Aprovar la convocatòria pública i el calendari i terminis de presentació de les fotografies
per a particiapr en l'esmentat concurs
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi s'iniciarà el 6 de desembre, a partir de
les 12 hores, i finalitarà el 8 de desembre a les 21 hores de 2018

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 inicial de les bases reguladores del Concurs del Cartell del Mercat d'Art
Jove de Sant Boi 2018, i la convocatòria pública corresponent per a la presentació de
propostes de cartells, i el nomenament del Jurat
Número d'expedient N627/2018/000007
Atès que en el marc de la Fira de la Puríssima, la Unitat de Joventut del Servei d’Igualtat
d'Oportunitats i Habitatge de l’Ajuntament de Sant Boi organitza el Mercat d’Art Jove, un espai
de creació i promoció per als/les joves artistes i una mostra de l’aportació cultural dels i les
joves.
Atès que seguint amb aquesta filosofia l’organització vol seleccionar el cartell que haurà
d’identificar i comunicar les activitats del Mercat d’Art Jove de Sant Boi 2018 ;
Vistes les bases reguladores per al Concurs del Cartell del Mercat d'Art Jove de Sant Boi de
Llobregat 2018;
Atès que, d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aprovar la
convocatòria pública i nomenar un Jurat qualificador que realitzarà la selecció de la proposta
guanyadora;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2018
Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del 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.
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 inicialment les bases reguladores del Concurs del Cartell del Mercat d'Art
Jove de Sant Boi de Llobregat 2018.
Segon: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies,
mitjançant la publicació al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni
reclamació durant el període d'informació pública.
Tercer: Aprovar la convocatòria pública, d'acord amb el que preveuen les bases aprovades,
per a la presentació de propostes d'imatges que hauran d'estar sense signar, en format JPG,
JPEG, PNG o PDF amb una resolució adequada per a generar impressions i versions d'alta
definició, per a participar en l'esmentat concurs.
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi s'iniciarà el 3 de setembre de 2018, a
les 10 h i finalitzarà el 28 de setembre de 2018, a les 14 hores
Quart: Aprovar el nomenament dels membres del jurat per al Concurs del Cartell del Mercat
d'Art Jove de Sant Boi 2018, per tal que portin a terme la seva tasca amb totes les
prerrogatives aprovades a les bases de concurs:
La Sra. ..................., (tècnica de comunicació),
La Sra. ..................., (tècnica de Promoció Turística),
La Sra. ..................., (Tècnica de Promoció de la Ciutat),
La Sra. ..................., (cap de la unitat de Joventut)
La Sra. ..................., (tècnica de Joventut)
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA
ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Projectes i obres

011. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (maig 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 definides 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;
Vista la certificació d'obra núm. 2 (maig 2018), emesa per la direcció tècnica de les obres, en
data 22 de maig 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 17/07/2018
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. 2 (maig 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 dinou mil vuit-cents setanta-sis euros amb
noranta-quatre cèntims (19.876,94 €) més 21% d'IVA per import de quatre mil cent setantaquatre euros amb setze cèntims (4.174,16 €), 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 24.051,10 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.

012. Aprovació de la certificació núm. 2 (juny 2018), corresponent a les obres del POMO
Millora d'ampliació i reforma skatepark
Número d'expedient N802/U633/2017/000092
En sessió de data 6 de setembre del 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte
d'obra
municipal
ordinària
d'ampliació
i
reforma
del
skate
park
(X116/U633/2017/000036), situat entre el carrer Josep Torras i Bages i les vies del tren; amb

un pressupost d'execució per contracte de cent noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros
amb noranta-nou cèntims (199.999,99 €, IVA inclòs), essent el pressupost base 165.289,25 € i
l'IVA 21% de 34.710,74 €; promogut per l'Ajuntament i redactat per l'arquitecte ...................,
(col·legiat núm. 886); i que mitjançant decret d'Alcaldia de data 29 de desembre del 2017 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 d'ampliació i reforma skatepark (N802/U633/20017/000092), a l'empresa
Spoko Ramps SL (B-62 396 163), per un import de 170.000,00 € (IVA inclòs).
En aquest mateix acord, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics per a les funcions de
direcció d'obra (Daniel Yábar Ramos), gestora municipal de l'actuació (...................,) i la
direcció executiva i coordinadora municipal (...................,) en matèria de seguretat i salut de les
esmentades obres.
En sessió de data 11 d'abril del 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i
salut, per a l'execució de les esmentades obres.
Vista la certificació d'obra núm. 2 (juny 2018), emesa per la direcció tècnica de les obres, en
data 10 de juliol del 2018, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Spoko Ramps 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 17/07/2018
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. 2 (juny 2018) i el reconeixement de la seva
obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
d'ampliació i reforma skatepark (N802/U633/20017/000092), per un import de seixanta-un mil
tres-cents setanta-quatre euros amb nou cèntims (61.374,09 €) més 21% d'IVA per import de
dotze mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (12.888,56 €), emesa per la
direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Spoko Ramps SL.
SEGON- IMPUTAR l'import de 74.262,65 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de les aplicacions pressupostàries:
- 633 93301 63204 "Millora i rehabilitació equipaments esportius", l'import de 40.236,38 €
- 633 93301 6320417 "RC/17-Millora i rehabilitació equipaments esportius", l'import de
34.026,27 €

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

013. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (juny 2018), corresponent a les obres del
POMO Adaptació local municipal com a Centre de Formació
Número d'expedient N802/U633/2017/000159
En sessió de data 13 de desembre del 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària Adaptació local municipal com a Centre de Formació avinguda d'Aragó, núm. 31- (X116/U633/2017/000060); amb un pressupost d'execució per

contracte de 240.132,64 € (IVA inclòs), essent la base 198.456,73 € més l'IVA 21% de
41.675,91 €; promogut per l'Ajuntament i redactat per l'enginyer industrial, ...................,; i que
mitjançant decret d'Alcaldia de data 21 de febrer del 2018 es va considerar aprovat
definitivament per manca d'al·legacions en el termini d'informació pública;
En sessió de data 18 d'abril 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 local municipal com a Centre de Formació
(N802/U633/20017/000159), a l'empresa Serveis Obres i Manteniment SL (B-59 302 166), per
un import de 144.628,07 € (IVA inclòs); juntament amb la retenció de crèdit addicional per
import de 12.065,39 €.
En aquesta mateixa sessió es va aprovar el nomenament de tècnics designats per a les
funcions de direcció d'obra municipal -Sergi Garreta Ossó-; direcció executiva municpal i la
coordinació en matèria de seguretat i salut -..................., -; i la direcció facultativa i posterior
legalització de les instal·lacions -per l'enginyer industrial ..................., -, juntament amb
l'aprovació del 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 24 i 28 de
maig d'enguany, respectivament.
Vista la certificació d'obra núm. 1 (juny 2018), emesa per la direcció tècnica de les obres, en
data 12 de juliol del 2018, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Serveis Obres i Manteniment 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 19/07/2018
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 (juny 2018) i el reconeixement de la seva
obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
Adaptació local municipal com a Centre de Formació (N802/U633/20017/000159), per un
import de setze mil dos-cents vint euros amb vint-i-un cèntims (16.220,21 €) més 21% d'IVA
per import de tres mil quatre-cents sis euros amb vint-i-quatre cèntims (3.406,24 €), emesa per
la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Serveis Obres i Manteniment SL.
SEGON- IMPUTAR l'import de 19.626,45 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 57 93301 6322617 "RC/17 (SUP16) Millora i reposició
equipaments i edificis municipals".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Educació per la sostenibilitat

S'incorpora a la sessió el Sr. Josep Puigdengolas.
014. Pròrroga del contracte del servei d’educació per a la sostenibilitat adreçat als
centres educatius de Sant Boi de Llobregat fins el 30 de juny de 2019

Número d'expedient N805-2015-000005 Subdivisió 630
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 26 d'octubre de 2015 l'adjudicació,
mitjançant procediment obert i per tramitació ordinària, de la prestació del Servei d'educació per
a la sostenibilitat a les següents entitats:
- Associació Catalana de Cases de Colònies, amb el NIF G-08872533
- Nusos Activitats científiques i culturals SCCL, amb el NIF F-63211809
- Sombici SCCL, amb el NIF F-66395302, per un termini de dos anys, a comptar des del mes
de setembre de 2015, o en el seu defecte a partir de la data de signatura del mateix, podent
acordar ambdues parts pròrrogues de l'adjudicació amb una durada màxima de dos anys, previ
acord d'ambdues parts.
Atès que la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2016 va acordar donar-se per assabentada
de la successió contractual de l'adjudicatària Associació Catalana de Cases de Colònies per la
Fundació Catalana de l'Esplai, que es subroga en el contracte subscrit entre la primera i
l'Ajuntament de Sant Boi en data 5 de novembre de 2015.
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 15 de novembre de 2017 la pròrroga de
l'esmentat servei pels períodes següents:
- Fundació Catalana de l'Esplai des del dia 5 de novembre de 2017 fins el 30 de juny de 2018
- Nusos Activitats Científiques i Culturals SCCL des del dia 11 de novembre de 2017 fins el 30
de juny de 2018
- Sombici SCCL des del dia 16 de novembre de 2017 fins el 30 de juny de 2018.
Que es va constituir un equip de treball amb l'àrea d'Educació Convivència i Solidaritat de
l'Ajuntament i el Servei d'Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, per tal de
confeccionar un programa que s'adaptés més a les necessitats actuals dels Centres Educatius,
i en el marc de la Xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya,
Que no ha estat possible dur a terme la confecció del nou programa pel curs 2018-2019, per
acumulació de tasques i per l'excepcionalitat que ha viscut els últims mesos la Generalitat de
Catalunya, part implicada en la confecció del nou programa.
Atès que els adjudicataris proposen continuar realitzant la prestació del servei pel període d'un
any.
Atès que s'ha comprovat que la prestació i execució de servei s'ha realitzat d'acord amb les
condicions del contracte, segons informe tècnic favorable de data 11 de juliol de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2018
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: Prorrogar el contracte de prestació del servei d’educació per a la sostenibilitat adreçat
als centres educatius de Sant Boi de Llobregat pel període d'un any a les següents entitats:
- Fundació Catalana de l'Esplai, amb el NIF G-61096368
- Nusos Activitats científiques i culturals SCCL, amb el NIF F-63211809
- Sombici SCCL, amb el NIF F-66395302.
La durada d'aquesta pròrroga serà des de l'1 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2019.
SEGON: Autoritzar i disposar la despesa per l'import màxim de cinquanta-vuit mil vuitanta
euros (58.080,00 euros) (IVA inclòs), dels quals cinquanta-cinc mil set-cents vuitanta euros

amb cinquanta-set cèntims (55.780,57 euros) corresponen a la base i dos mil dos-cents
noranta-nou euros amb quaranta-tres cèntims (2.299,43 euros) al 21% de l'IVA, que s'adjudica
amb els següents preus unitaris per tipologia, que no varien dels aprovats a la Junta de Govern
Local de 26 d'octubre de 2015 :
Fundació Catalana de l'Esplai (entitat exempta d'IVA):
- Tipologia 2, per un preu unitari de 100,00€
- Tipologia 3, per un preu unitari de 140,00€
- Tipologia 4, per un preu unitari de 100,00€
- Tipologia 6, per un preu unitari de 200,00€
- Tipologia 7, per un preu unitari de 200,00€
- Tipologia 8, per un preu unitari de 200,00€
- Tipologia 9, per un preu unitari de 170,00€
- Tipologia 10, per un preu unitari de 110,00€
- Tipologia 11, per un preu unitari de 110,00€
Nusos Activitats científiques i culturals SCCL:
- Tipologia 1 , per un preu unitari de 150,00€ més IVA
Sombici SCCL:
- Tipologia 5, per un preu unitari de 181,82€ més IVA
Aquesta despesa s'imputarà, segons l'anualitat, tal com s'especifica a continuació:
Els imports de l'exercici 2018, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 630 17203 22619
“Educació per la Sostenibilitat", de l'exercici 2018
Els imports de l'exercici 2019, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 630 17203 22619
“Educació per la Sostenibilitat", prevista en el pressupost municipal per a l'exercici 2019 o a la
que es determini per aquest concepte:
- Fundació Catalana de l'Esplai, per import màxim estimat de 44.830,91 euros (exempt d'IVA)
Exercici 2018.... 14.943,64 euros
Exercici 2019... 29.887,27 euros
- Nusos Activitats científiques i culturals SCCL, per import màxim estimat de 8.526,28 euros
(IVA inclòs)
Exercici 2018.... 2.842,09 euros
Exercici 2019... 5.684,19 euros
- Sombici SCCL:, per import màxim estimat de 4.722,81 euros (IVA inclòs)
Exercici 2018.... 1.574,27 euros
Exercici 2019... 3.148,54 euros
Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'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.
Donada la consideració de la imputació de la despesa en base a imports màxims estimats, per
tractar-se d'una adjudicació per preus unitaris, les possibles variacions en dites estimacions
podran ser modificades a efectes pressupostaris mitjançant el corresponent informe del tècnic,
sempre atenent a les condicions contractuals establertes als plecs de condicions.
El pagament es farà efectiu d'acord amb les estipulacions de les clàusules tècniques i
econòmico-administratives mitjançant transferència bancària, una vegada conformades les
factures pels tècnics municipals.
TERCER: Facultar el tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació de Ciutat Sostenible, Sr. Josep
Puigdengolas Torres, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga dels
contractes en document administratiu.

QUART: Notificar el present acord als adjudicataris i requerir-los perquè concorrin a formalitzar
la pròrroga del contracte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Patrimoni immobiliari

015. Resolució del recurs recurs de reposició interposat contra acord de la Junta de
Govern Local de data 20/12/2017, i en conseqüència modificar el seu contingut i així
regularitzar el mercat municipal Centre-La Muntanyeta a resultes de la finalització de les
obres del projecte municipal ordinari de reforma i ampliació del mateix.
Número d'expedient N750/2017/000051. Fitxa número 232
1.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 20/12/2017 es va aprovar el següent:
"PRIMER: Deixar sense efectes la divisió horitzontal practicada sobre l'edifici que constitueix
del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, edificat sobre la finca registral número 41.564,
inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat al volum 1.324, llibre 743, foli 41.
L'esmentada divisió es va practicar per l'anterior titular de la concessió del projecte de
construcció i posterior explotació d’un mercat municipal, l’empresa Promotora del Mercat de
Sant Josep de Sant Boi , S.A. (NIF A61307401), mitjançant l'atorgament d'escriptura pública
davant el Notari Sr. ...................., en data 19/03/1998, número 620 del seu protocol, i que fou
objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat causant la inscripció
3ª de l'esmentada finca i les cent setanta entitats independents (170) en la que aquella va
quedar dividida (del número 41.539 al 41.877 -només senars-, ambdós inclosos).
En conseqüència amb l'anterior:
1.- L'edifici quedarà descrit en la forma següent, segons la pròpia escriptura abans referida:
"Edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, con frente a la calle Riera
Basté, número s/n y calle Joan Miró número s/n, sobre solar de cuatro mil cuatrocientos
ochenta metros cuadrados.
Se compone de planta de sótano y planta mercado, cuyas superficies y distribución son las
siguientes;
a) La PLANTA DE SOTANO tiene una superficie construida de cuatro mil doscientos setenta y
siete metros treinta y nueve decímetros cuadrados, está destinada a aparcamiento de
vehículos y almacenes y consta de OCHENTA y TRES plazas de parking, CUARENTA
trasteros y distintas dependencias y servicios y un patio de maniobras.
b) La PLANTA MERCADO tiene una superficie construida de tres mil doscientos veinticinco
metros cuadrados y en ella se ubican cuarenta y cinco paradas y un supermercado, existiendo
además zonas comunes, a modo de pasillos para el paso, y servicios comunes.
Linda exactamente igual que el solar que constituye su base física. La ocupación del solar por
la superficie es de tres mil doscientos veinticinco metros cuadrados, estando el resto destinado
a zona de paso y accesos al Mercado. "
2.- Tots els drets i obligacions que recauen sobre els diferents departaments en que va quedar
dividida l'edificació del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, amb causa a la divisió que s'ha
extingit, resten assignats a la major edificació resultant de l'extinció de l'anterior divisió
horitzontal, en la mateixa proporció en que hi eren respecte als departaments anteriors.

SEGON: Modificar l'obra nova declarada (en construcció) sobre la finca registral número 41.564
en virtut de la mateixa escriptura pública d'atorgament per l’empresa Promotora del Mercat de
Sant Josep de Sant Boi, S.A davant el Notari Sr. ...................., en data 19/03/1998, número 620
del seu protocol, i que fou objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat de Sant Boi de
Llobregat, en el sentit d'ampliar-la, i declarada finalitzada en data 7/11/2016, de manera que
resti descrita, de conformitat amb el certificat abans referit emès en data 1/12/2017 per la
direcció facultativa de l'obra, Sr. ...................., en la forma establerta a l'annex número ú
d'aquest acord, que s'aprova.
TERCER: Dividir horitzontalment l'edifici descrit segons el paràgraf segon d'aquest acord
(annex número ú), igualment de conformitat amb el certificat abans referit emès en data
1/12/2017 per la direcció facultativa de l'obra, Sr. ...................., en la forma que s'estableix a
l'annex número dos del present acord, que s'aprova.
QUART: Aprovar la correspondència, en el seu cas, entre les entitats registrals derivades de
l'anterior divisió horitzontal, anul·lada en virtut del paràgraf primer d'aquest acord, i les noves
entitats registrals que resultin de la inscripció de la nova divisió horitzontal, i atribuir als titulars
de drets respecte a les entitats registrals antigues els mateixos drets respecte a les entitats
registrals que resultin amb les que es corresponguin, en la forma establerta a l'annex número
tres present acord, que s'aprova i quadre annex número quatre.
CINQUÈ: Constituir en règim de propietat horitzontal la divisió efectuada segons el paràgraf
tercer anterior i crear les cinc comunitats que es dirà, i aprovar els seus respectius estatuts, que
s'adjunten com a document annex número cinc del present acord:
SUPRA-COMUNITAT DE CONCESSIONARIS I ALTRES TITULARS DE DRETS DE
L'EQUIPAMENT MERCAT DE LA MUNTANYETA (en endavant Supra-Comunitat de
l'equipament), de caràcter complex i integrada per:
1.- LA COMUNITAT, de caràcter complex, DE CONCESSIONARIS I ALTRES TITULARS DE
DRETS DE LES ZONES LOGÍSTICA I COMERCIAL DEL MERCAT DE LA MUNTANYETA
(en endavant Comunitat Logística-Comercial), integrada per:
1.1.- LA SUB-COMUNITAT, de caràcter simple, DE CONCESSIONARIS I ALTRES TITULARS
DE DRETS DE LES ZONES COMERCIALS DEL MERCAT DE LA MUNTANYETA (en
endavant Sub-Comunitat Comercial)
1.2.- LA SUB-COMUNITAT, de caràcter simple, DE CONCESSIONARIS I ALTRES TITULARS
DE DRETS DELS MAGATZEMS DEL MERCAT DE LA MUNTANYETA (en endavant SubComunitat de Magatzems)
2.- LA COMUNITAT, de caràcter simple,
DE TITULARS DE
LES PLACES DE
L’APARCAMENT SUBTERRANI DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL LA MUNTANYETA (en
endavant Comunitat de l'aparcament)
3.- Local número 1, destinat a usos administratius (avui Policia Nacional)
4.- Local número 5, destinat a supermercat (avui Lidl, SA)
SISÈ: Notificar aquest acord a tots els interessats, i requerir-los per a que en el termini de dos
mesos, a comptar des de la notificació del present acord, compareguin davant de notari
juntament amb el representat de l'Ajuntament, prèvia concertació de dia i hora, per tal d'atorgar
la corresponent acta de manifestació en la que els interessats manifestin la seva expressa
conformitat amb el contingut d'aquest acord així com a l'assignació efectuada a cada titular
dels diferents drets vigent respecte a les anteriors entitats registrals a les noves corresponents,
als efectes d'ésser inscrits al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat.
SETÈ: Anotar el contingut d'aquest acord a l'inventari de béns de l'Ajuntament.
VUITÈ: Sol.licitar a la Sra. registradora de la propietat de Sant Boi de Llobregat la inscripció al
Registre del contingut d'aquest acord així com dels seus cinc annexos, adjuntant-se al certificat

del mateixos, el certificat de declaració d'obra nova finalitzada emès en data 1/12/2017 per la
direcció facultativa de l'obra, Sr. ...................., així com les actes de manifestació subscrites
pels interessats."
2.- En data 21/02/2018 la Sra. ...................., actuant com a presidenta i en nom i representació
de Comunitat de Propietaris de Riera Basté, s/n, amb CIF H62407705, va presentar un escrit,
número de registre d’entrada 2018005267, pel que interposava recurs de reposició contra
l’acord abans referit, al.legant:
- error de càlcul en atribuir a les finques el seu coeficient de participació, apreciant
desproporcionalitat entre les superficies dels corresponents elements privatius i els coeficients
assignats;
- que no procedeix la constitució de les subcomunitats que es planteja en la forma i número
detallat a l’acord objecte de recurs, sense especificar i justificar-ho; i
- que manca determinar-se la repercusió a cada finca registral que resulti de la nova
configuració registral del Mercat de les despeses pels diferents conceptes.
3.- Respecte a la resolució del recurs cal determinar el següent:
1.Efectivament s’han detectat diferents errades en l’assignació dels coeficients de participació
de les diferents entitats privatives que han de resultar de la nova declaració d’obra nova, les
quals han estat esmenades per l'arquitecte director de l'obra Sr. ...................., amb l’emissió
en data 7/03/2018 d’un nou certificat de declaració d'obra nova finalitzada, que substitueix a
l'anterior emès en data 1/12/2017.
2.No procedeix admetre les altres al.legacions fomulades en el recurs de reposició, en tant que
no és objecte d’aquest expedient la determinació de la repercusió de despeses a les diferents
finques; i no s’ha especificat perquè no procedeix la constitució de les subcomunitats que es
planteja en la forma i número detallat a l’acord objecte de recurs. Malgrat l’anterior, des de la
data de la notificació de l’acord impugnat, s’han mantingut reunions de treball entre els
representants i assesors dels titulars de drets del Mercat i els tècnics municipals per tal de
comprovar, per exemple, la repercusió a cada finca registral que resulti de les despeses per
diferents conceptes a suportar en funció dels respectius coeficients de participació assignats,
així com per determinar les diferents comunitats de titulars de drets que calia establir, amb
determinació de les despeses a repercutir a cada una.
En definitiva procedeix estimar parcialment el recurs recurs de reposició interposat en data
21/02/2018 per la Sra. ...................., actuant com a Presidenta i en nom i representació de
Comunitat de Propietaris de Riera Basté, s/n, amb CIF H62407705, contra acord de la Junta
de Govern Local de data 20/12/2017, i en conseqüència modificar el seu contingut de manera
que resti en la foma que es dirà, en la seva part dispositiva, en base al nou certificat de
declaració d'obra nova finalitzada, emes en data 7/03/2018 per l'arquitecte director de l'obra
Sr. ...................., que substitueix a l'anterior emès en data 1/12/2017.
4.-Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni i Logística de data 18/07/2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/07/2018
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:
Estimar parcialment el recurs recurs de reposició interposat en data 21/02/2018 per la Sra.
...................., actuant com a Presidenta i en nom i representació de Comunitat de Propietaris de
Riera Basté, s/n, amb CIF H62407705, contra acord de la Junta de Govern Local de data

20/12/2017, i en conseqüència modificar el seu contingut de manera que resti en la foma que
es dirà, en base al nou certificat de declaració d'obra nova finalitzada, emes en data 7/03/2018
per l'arquitecte director de l'obra Sr. ...................., que substitueix a l'anterior emès en data
1/12/2017:
1.- Deixar sense efectes la divisió horitzontal practicada sobre l'edifici que constitueix del
mercat municipal Centre-La Muntanyeta, edificat sobre la finca registral número 41.564, inscrita
al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat al volum 1.324, llibre 743, foli 41.
L'esmentada divisió es va practicar per l'anterior titular de la concessió del projecte de
construcció i posterior explotació d’un mercat municipal, l’empresa Promotora del Mercat de
Sant Josep de Sant Boi , S.A. (NIF A61307401), mitjançant l'atorgament d'escriptura pública
davant el Notari Sr. ...................., en data 19/03/1998, número 620 del seu protocol, i que fou
objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat causant la inscripció
3ª de l'esmentada finca i les cent setanta entitats independents (170) en la que aquella va
quedar dividida (del número 41.539 al 41.877 -només senars-, ambdós inclosos).
En conseqüència amb l'anterior:
1.1- L'edifici quedarà descrit en la forma següent, segons la pròpia escriptura abans referida:
"Edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, con frente a la calle Riera
Basté, número s/n y calle Joan Miró número s/n, sobre solar de cuatro mil cuatrocientos
ochenta metros cuadrados.
Se compone de planta de sótano y planta mercado, cuyas superficies y distribución son las
siguientes;
a) La PLANTA DE SOTANO tiene una superficie construida de cuatro mil doscientos setenta y
siete metros treinta y nueve decímetros cuadrados, está destinada a aparcamiento de
vehículos y almacenes y consta de OCHENTA y TRES plazas de parking, CUARENTA
trasteros y distintas dependencias y servicios y un patio de maniobras.
b) La PLANTA MERCADO tiene una superficie construida de tres mil doscientos veinticinco
metros cuadrados y en ella se ubican cuarenta y cinco paradas y un supermercado, existiendo
además zonas comunes, a modo de pasillos para el paso, y servicios comunes.
Linda exactamente igual que el solar que constituye su base física. La ocupación del solar por
la superficie es de tres mil doscientos veinticinco metros cuadrados, estando el resto destinado
a zona de paso y accesos al Mercado. "
1.2.- Tots els drets i obligacions que recauen sobre els diferents departaments en que va
quedar dividida l'edificació del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, amb causa a la divisió
que s'ha extingit, resten assignats a la total edificació en la mateixa proporció en que hi eren
respecte als departaments anteriors.
2.- Modificar l'obra nova declarada (en construcció) sobre la finca registral número 41.564 en
virtut de la mateixa escriptura pública d'atorgament per l’empresa Promotora del Mercat de
Sant Josep de Sant Boi, S.A davant el Notari Sr. ...................., en data 19/03/1998, número 620
del seu protocol, i que fou objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat de Sant Boi de
Llobregat, en el sentit d'ampliar-la, i declarar-la finalitzada en data 7/11/2016, de manera que
resti descrita, de conformitat amb el certificat emès en data 7/03/2018 per l'arquitecte director
de l'obra Sr. ...................., en la forma establerta a l'annex número ú d'aquest acord, que
s'aprova.
3.- Dividir horitzontalment l'edifici descrit segons el paràgraf segon d'aquest acord (annex
número ú), igualment de conformitat amb el certificat emès en data 7/03/2018 per la direcció
facultativa de l'obra, Sr. ...................., en la forma que s'estableix a l'annex número dos del
present acord, que s'aprova.
4.- Aprovar la correspondència, en el seu cas, entre les entitats registrals derivades de
l'anterior divisió horitzontal, anul·lada en virtut del paràgraf primer d'aquest acord, i les noves
entitats registrals que resultin de la inscripció de la nova divisió horitzontal, i atribuir als titulars

de drets respecte a les entitats registrals antigues els mateixos drets respecte a les entitats
registrals que resultin amb les que es corresponguin, en la forma establerta a l'annex número
tres present acord, que s'aprova, així com el quadre que constitueix l'annex número quatre del
present acord.
5.- Constituir en règim de propietat horitzontal la divisió efectuada segons el paràgraf tercer
anterior i crear les cinc comunitats que es dirà, i aprovar els seus respectius estatuts, que
s'adjunten com a document annex número cinc del present acord:
SUPRA-COMUNITAT DE CONCESSIONARIS I ALTRES TITULARS DE DRETS DE
L'EQUIPAMENT MERCAT DE LA MUNTANYETA (en endavant Supra-Comunitat de
l'equipament), de caràcter complex i integrada per:
5.1.- LA COMUNITAT, de caràcter complex, DE CONCESSIONARIS I ALTRES TITULARS DE
DRETS DE LES ZONES LOGÍSTICA I COMERCIAL DEL MERCAT DE LA MUNTANYETA
(en endavant Comunitat Logística-Comercial), integrada per:
5.1.1.- LA SUB-COMUNITAT, de caràcter simple, DE CONCESSIONARIS I ALTRES
TITULARS DE DRETS DE LES ZONES COMERCIALS DEL MERCAT DE LA MUNTANYETA
(en endavant Sub-Comunitat Comercial)
5.1.2.- LA SUB-COMUNITAT, de caràcter simple, DE CONCESSIONARIS I ALTRES
TITULARS DE DRETS DELS MAGATZEMS DEL MERCAT DE LA MUNTANYETA (en
endavant Sub-Comunitat de Magatzems)
5.2.- LA COMUNITAT, de caràcter simple,
DE TITULARS DE
LES PLACES DE
L’APARCAMENT SUBTERRANI DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL LA MUNTANYETA (en
endavant Comunitat de l'aparcament)
5.3.- Local número 5, destinat a supermercat (avui Lidl, SA)
6.- Notificar aquest acord a tots els interessats, i requerir-los per a que en el termini de dos
mesos, a comptar des de la notificació del present acord, compareguin davant de notari
juntament amb el representat de l'Ajuntament, prèvia concertació de dia i hora, per tal d'atorgar
la corresponent acta de manifestació en la que els interessats manifestin la seva expressa
conformitat amb el contingut d'aquest acord així com a l'assignació efectuada a cada titular
dels diferents drets vigent respecte a les anteriors entitats registrals a les noves corresponents,
als efectes d'ésser inscrits al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat.
7.- Anotar el contingut d'aquest acord a l'inventari de béns immobles i drets reals de
l'Ajuntament.
8.- Sol.licitar a la Sra. registradora de la propietat de Sant Boi de Llobregat la inscripció al
Registre del contingut d'aquest acord així com dels seus cinc annexos, adjuntant-se al certificat
del mateixos, el certificat de declaració d'obra nova finalitzada emès en data 7/03/2018 per la
direcció facultativa de l'obra, Sr. ...................., així com les actes de manifestació subscrites
pels interessats,
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:

016. Aprovació de l'exclusió de licitadors i de la classificació de les empreses admeses
al procediment de licitació per a la contractació del Lot 2 de les actuacions d'obra a la
plaça de l'Assemblea de Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i
del requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N802/U056/2017/000045
En data 5 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de les actuacions d'obra a la plaça de
l'Assemblea de Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
En data 8 de febrer de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7554.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta tres (3) empreses pel
Lot 2:
- Excavaciones Vilà Vila SA
- Obres i Contractes Penta SA
- UTE formada per les empreses JTP. CAT. SL i Montcruma SLU
En data 14 de març de 2018 es va constituir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar
la documentació administrativa i obrir el sobre núm.1 i es trasllada al tècnic municipal per fer la
valoració i l'informe corresponent;
En aquesta mateixa sessió s'acorda requerir a l'UTE formada per les empreses JTP. CAT. SL i
Montcruma SLU, i a Obres i Contractes Penta SA, perquè en el termini de tres dies hàbils
aportin la documentació requerida, que va ser presentada posteriorment dins del termini
establert;
En data 27 d'abril de 2018, el tècnic municipal ha emès l'informe tècnic, annex a l'expedient;
En data 15 de maig de 2018, la Mesa de Contractació proposa l'exclusió de l'UTE formada per
les empreses JTP. CAT. SL i Montcruma SLU, per haver inclòs documentació del sobre 2 al
sobre 1, concretament, el termini d'execució de l'obra, que és un dels criteris valorables
automàticament, d'acord al punt 2.d de la clàusula 26 del Plec referenciat;
En data 6 de juny de 2018, el tècnic municipal ha emès l'informe tècnic de valoració d'ofertes
del lot 2, annex a l'expedient;
En data 18 de juny de 2018, la Mesa de Contractació proposa la classificació de les empreses
admeses al Lot 2 de la licitació, de conformitat amb l'informe tècnic de data 6 de juny de 2018;
De conformitat amb l'article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic sobre la
classificació de les ofertes.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/07/2018
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: Excloure de la licitació del Lot 2 de les actuacions d'obra a la plaça de l'Assemblea de
Catalunya (N802/U056/2017/000045), a l'UTE formada per les empreses JTP. CAT. SL i
Montcruma SLU, per haver inclòs documentació del sobre número 2 al sobre número 1,
concretament, el termini d'execució de l'obra, que és un dels criteris valorables automàticament.
Segon: Aprovar la classificació de les empreses admeses per a la contractació de les
esmentades obres, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb la valoració
de la proposició efectuada per la Mesa de Contractació de data 18 de juny de 2018.

La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració establerts a la clàusula 18 del
plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació, i ha resultat la següent en
ordre decreixent ha estat:
Lot 2:
- Obres i Contractes Penta SA: 87,24 punts
- Excavacions Vilà Vila SA: 86,74 punts
Tercer: Requerir el licitador primer classificat, Obres i Contractes Penta SA, perquè dins del
termini de 10 dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la
documentació que s'indica a la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars:
1. L'acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari i, en el seu cas, la seva representació:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que
el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte d'aquesta
licitació (Art. 57.1 del TRLCSP).
- Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder
bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registro Mercantil, així com còpia compulsada del DNI
del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat
administrativa, notarial o judicial.
2. La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica.
3. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible.
4. El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. No s'acceptaran les garanties que no hagin
estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la
classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació del següent
classificat. L'import de la garantia definitiva és de 2.156,16 euros, equivalent al 5% de l'import
d’adjudicació, sense incloure l’IVA. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol
de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. Si l'ingrés es fa mitjançant aval, s'ha de fer
servir el model normalitzat disponible al perfil de contractant. Si l'ingrés es fa en efectiu, s'haurà
d'estar a allò disposat a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de Modificació de la normativa tributària
i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions
en la prevenció i lluita contra el frau, que estableix que no es podran pagar en efectiu les
operacions amb un import igual o superior a 2.500 €, entenent com efectiu, els mitjans de
pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2012, de 28 d'abril, de Prevenció del blanqueig de
capitals i del finançament del terrorisme. Si el pagament es fa mitjançant xec, aquest haurà de
ser nominatiu si l'import es igual o superior a 2.500 €.
5. Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors.
6. Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals,
en tots els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les instal·lacions municipals o a la via pública, i en funció del risc que comporti.
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada anteriorment pel
certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i
obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix
expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia,
etc.).

Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Quart: 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 Sector
Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

017. Aprovació de la modificació del contracte del servei de manteniment d'alarmes de
diverses dependències municipals.
Número d'expedient N805/U633/2015/000087
En sessió de data 14 de març del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del
contracte del servei de manteniment d'alarmes de diverses dependències municipals
(N805/U633/2015/000087), a l'empresa Iman Seguridad SA, per un període de dos anys a
partir de l'1 d'abril del 2016 fins al 31 de març del 2018, amb un import de 67.411,33 € (IVA
inclòs), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;
En data 22 de març del 2016, es va subscriure el contracte per a l'esmentat servei de
manteniment d'alarmes de diverses dependències municipals, amb l'empresa adjudicatària; en
què d'acord amb la clàusula tercera del contracte, la seva durada seria de dos anys,
comptadors des de l'1 d'abril del 2016, podent-se fer una única pròrroga per dos anys més, fins
un màxim de 4 anys, previ acord d'ambdues parts;
En sessió de data 7 de juny del 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del
contracte del servei de manteniment d'alarmes per incloure la prestació del servei de
manteniment a noves dependències municipals, per un import anual de 4.066,89 € (IVA
inclòs), per el període comprès entre l'1 d'abril del 2017 fins a l'1 d' abril del 2018;
En sessió de data 26 de març del 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del
contracte del servei de manteniment d'alarmes durant dos anys més, pel període comprès des
de l'1 d'abril de 2018 fins al 31 de març de 2020, per un import de 75.545,11€ (IVA inclòs);
En data 21 de juny del 2018 s'ha emès informe tècnic l'enginyer tècnic del departament de
Manteniment d'Equipaments, justificatiu de la modificació del contracte en els següents termes:
Donar de baixa del contracte els equipaments següents:
Teresa de l'Oli.
Casal d'avis Vinyets (c.Aribau, 32).
Manteniment de l'anemòmetre del Poliesportiu La Parellada i Cinemes Can Castellet.
Incloure en el contracte:
Radio Sant Boi,
Nau Vapors 5,
Parvulari Parellada,
CEIP Amat Verdú Direcció,
CEIP Amat Verdú Pre-escolar,
Habitatge Abat Escarré 2,
Banc d'aliments (Antoni Solanas 130),
Manteniment de càmeres,
Connexió a CRA de les càmeres de diversos equipaments.

Atès que això suposa un increment del contracte de pròrroga de 7.348,03 € (IVA inclòs), essent
l'increment total del contracte de manteniment del servei d'alarmes per l'import de 82.893,14 €
(IVA inclòs),
Atès que la possibilitat de modificar el contracte està previst a la clàusula 23, del plec de
clàusules administratives particulars per la contractació del servei de manteniment d'alarmes de
diverses dependències municipals, aprovat en data 16 de novembre de 2015;
En data 5 de juliol del 2018 l'empresa Iman Seguridad SA, emet escrit d'acceptació de les
modificacions contratuals;
D'acord amb l'article 108 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, que estableix que en el cas
previst a l'article 106, les modificacions contractuals s'acordaran en la forma que s'hi hagués
especificat en els plecs;
D'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 54 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en què es declara el caràcter
plurianual de la despesa;
; .
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/03/2018;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/07/2018
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- Modificar el contracte de servei de manteniment d'alarmes de diverses dependències
municipals (N805/U633/2015/000087), adjudicat a l'empresa Iman Seguridad SA (NIF A-59 919
480), per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2016, en el sentit següent:
Donar de baixa del contracte els equipaments següents:
Teresa de l'Oli,
Casal d'avis Vinyets (c.Aribau, 32),
Manteniment de l'anemòmetre del Poliesportiu La Parellada i Cinemes Can Castellet ,
Incloure en el contracte els equipaments següents:
Radio Sant Boi,
Nau Vapors 5,
Parvulari Parellada,
CEIP Amat Verdú Direcció, CEIP Amat Verdú Pre-escolar,
Habitatge Abat Escarré 2,
Banc d'aliments (Antoni Solanas 130),
Manteniment de càmeres,
Connexió a CRA de les càmeres de diversos equipaments.
Les modificacions efectuades suposen un increment total del contracte de pròrroga de set mil
tres-cents quaranta-vuit euros amb tres cèntims (7.348,03€), dels quals sis mil setanta-dos
euros amb setanta-cinc cèntims (6.072,75€) corresponen a la base, i mil dos-cents setanta-cinc
euros amb vint-i-vuit cèntims (1.275,28€) correspon a l'IVA.
Segon- Imputar l'import de 7.348,03 euros, del vigent pressupost municipal, i declarar la
plurianualitat de la despesa, d'acord amb l'article 174.2.b) 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, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 205 93301 21200 "Manteniment dependències municipals":

- Pressupost 2018: la quantitat de 2.099,44 € (IVA inclòs)
- Pressupost 2019: la quantitat de 4.198,87 € (IVA inclòs)
-Pressupost 2020: la quantitat de 1.049,72 € (IVA inclòs)
Aquest acord resta condicionat a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.
Tercer- Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini dels quinze
dies següents a la notificació presenti el document acreditatiu d'haver constituït la garantia
definitiva complementària per l'import de tres-cents tres euros amb seixanta-quatre cèntims
(303,64 euros) i formalitzi el corresponent contracte administratiu.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

018. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació
per a la contractació de Lot 2 de les obres de connexions ciclistes, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment al licitador millor classificat
Número d'expedient N802-2018-000014 Subdivisió U670
En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de connexions ciclistes,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
En data 31 de maig de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació a
la web municipal -perfil de contractant-.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta dos (2) empreses pel
Lot 2:
- Auxiliar de Obra Civil SA
- Construccions Jordi Riera SL
En data 17 de juliol de 2018 es va reunir la mesa de contractació, als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre núm. 1, consistent en la declaració jurada i la documentació
corresponent als criteris subjectius, que es van traslladar al tècnic municipal per fer la valoració
i l'informe corresponent.
En aquesta mateixa sessió s'acorda requerir a l'empresa Construccions Jordi Riera SL, perquè
en el termini de tres dies hàbils aportin la documentació requerida, que va ser presentada
posteriorment dins del termini establert;
En data 18 de juliol de 2018 el tècnic municipal ha emès l'informe tècnic.
En data 24 de juliol de 2018, es va reunir la mesa de contractació als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre 2 i s'aprova la proposta de classificació de les empreses
admeses a la licitació;
Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre la
classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/07/2018
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 classificació de les empreses admeses a la licitació per a la contractació del
Lot 2 de les obres de connexions ciclistes (N802/U670/2018/000014), mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, d'acord amb la valoració de les proposicions efectuada per la mesa
de contractació de data 24 de juliol de 2018.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la
clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació.
La classificació en ordre decreixent ha estat:
- Construccions Jordi Riera SL: 98,59 punts
- Auxiliar de Obra Civil SA: 94 punts
Segon: Requerir al licitador primer classificat, Construccions Jordi Riera SL, perquè dins del
termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment per correu postal
presenti la documentació que s'indica a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives
particulars:
a. L'acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari i, en el seu cas, la seva representació:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que
el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte d'aquesta
licitació (Art. 66.1 del LCSP).
- Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder
bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registro Mercantil, així com còpia compulsada del DNI
del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat
administrativa, notarial o judicial.
b. La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica.
c. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible.
d. El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. No s'acceptaran les garanties que no hagin
estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la
classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació del següent
classificat. L'import de la garantia definitiva és de 6.949,50 euros, equivalent al 5% de l'import
d’adjudicació, sense incloure l’IVA. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol
de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. Si l'ingrés es fa mitjançant aval, s'ha de fer
servir el model normalitzat disponible al perfil de contractant. Si l'ingrés es fa en efectiu, s'haurà
d'estar a allò disposat a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de Modificació de la normativa tributària
i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions
en la prevenció i lluita contra el frau, que estableix que no es podran pagar en efectiu les
operacions amb un import igual o superior a 2.500 €, entenent com efectiu, els mitjans de
pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2012, de 28 d'abril, de Prevenció del blanqueig de
capitals i del finançament del terrorisme. Si el pagament es fa mitjançant xec, aquest haurà de
ser nominatiu si l'import es igual o superior a 2.500 €.
e. Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors.
f. Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals,
en tots els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les instal·lacions municipals o a la via pública, i en funció del risc que comporti.
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada anteriorment pel

certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i
obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix
expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia,
etc.).
Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. L’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
Tercer: Notificar aquest acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal perfil de contractant-.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

019. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació
per a la contractació del Lot 1 de les obres de millora de la seguretat viària del projecte
executiu de mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de
Llobregat - Fases 1 i 6 , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del
requeriment al licitador millor classificat
Número d'expedient N802-2018-000022 Subdivisió U670
En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de millora de la
seguretat viària del projecte executiu de mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)
2016-2019 de Sant Boi de Llobregat - Fases 1, 6 i 8, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
El contracte és divideix en dos lots:
- Lot 1:
- Fase 1: ronda Sant Ramon (tram entre Riera Basté i Eusebi Güell)
- Fase 6: carrer Bonaventura Calopa. Sortida de l'aparcament no asfaltat
- Lot 2: Fase 8: carrer Frederic Mompou.
En data 31 de maig de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació a
la web municipal -perfil de contractant-.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, ha presentat oferta una (1) empresa pel Lot
1:
- Auxiliar de obra Civil SA
En data 17 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre núm. 1, consistent en la declaració jurada i la documentació
corresponent als criteris subjectius, que es van traslladar al tècnic municipal per fer la valoració
i l'informe corresponent.
En data 18 de juliol de 2018 el tècnic municipal ha emès l'informe tècnic.
En data 23 de juliol de 2018, es va reunir la Mesa de contractació als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre 2 i s'aprova la proposta de classificació de l'única empresa
presentada;
Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre la
classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/07/2018

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 classificació de l'única empresa admesa a la licitació per a la contractació
del Lot 1 de les obres de millora de la seguretat viària del projecte executiu de mesures del Pla
Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat - Fases 1 i 6
(N802/U670/2018/000022), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb la
valoració de les proposicions efectuada per la Mesa de Contractació de data 23 de juliol de
2018.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la
clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació.
La classificació en ordre decreixent ha estat:
-Auxiliar de obra Civil SA : 77 (punts)
SEGON: Requerir a l'empresa Auxiliar de Obra Civil SA, perquè dins del termini de deu (10)
dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment per correu postal presenti la
documentació que s'indica a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars:
A. L'acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari i, en el seu cas, la seva representació:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que
el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte d'aquesta
licitació (Art. 66.1 del LCSP).
- Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder
bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registro Mercantil, així com còpia compulsada del DNI
del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat
administrativa, notarial o judicial.
B. La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica.
C. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible.
D. El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. No s'acceptaran les garanties que no hagin
estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la
classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació del següent
classificat. L'import de la garantia definitiva és de 5.165,29 euros, equivalent al 5% de l'import
d’adjudicació, sense incloure l’IVA. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol
de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. Si l'ingrés es fa mitjançant aval, s'ha de fer
servir el model normalitzat disponible al perfil de contractant. Si l'ingrés es fa en efectiu, s'haurà
d'estar a allò disposat a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de Modificació de la normativa tributària
i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions
en la prevenció i lluita contra el frau, que estableix que no es podran pagar en efectiu les
operacions amb un import igual o superior a 2.500 €, entenent com efectiu, els mitjans de
pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2012, de 28 d'abril, de Prevenció del blanqueig de
capitals i del finançament del terrorisme. Si el pagament es fa mitjançant xec, aquest haurà de
ser nominatiu si l'import es igual o superior a 2.500 €.
E. Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors.

F. Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals,
en tots els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les instal·lacions municipals o a la via pública, i en funció del risc que comporti.
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada anteriorment pel
certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i
obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix
expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia,
etc.).
Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. L’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
TERCER: Notificar aquest acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal perfil de contractant-.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

020. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació
per a la contractació de Lot 2 de les obres de millora de la seguretat viària del projecte
executiu de mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de
Llobregat - Fase 8, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i del requeriment
al licitador millor classificat
Número d'expedient N802-2018-000022 Subdivisió U670
En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de millora de la
seguretat viària del projecte executiu de mesures del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)
2016-2019 de Sant Boi de Llobregat - Fases 1, 6 i 8, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
El contracte és divideix en dos lots:
Lot 1:
- Fase 1: ronda Sant Ramon (tram entre Riera Basté i Eusebi Güell)
- Fase 6: carrer Bonaventura Calopa. Sortida de l'aparcament no asfaltat
Lot 2: Fase 8: carrer Frederic Mompou.
En data 31 de maig de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació a
la web municipal -perfil de contractant-.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta una (1) empresa pel
Lot 2:
- Auxiliar de obra Civil SA
En data 17 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre núm. 1, consistent en la declaració jurada i la documentació
corresponent als criteris subjectius, que es van traslladar al tècnic municipal per fer la valoració
i l'informe corresponent.
En data 18 de juliol de 2018 el tècnic municipal ha emès l'informe tècnic.

En data 23 de juliol de 2018, es va reunir la Mesa de contractació als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre 2 i s'aprova la proposta de classificació de l'única empresa
presentada;
Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre la
classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/07/2018
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 classificació de l'única empresa admesa a la licitació per a la contractació
del Lot 2 de les obres de millora de la seguretat viària del projecte executiu de mesures del Pla
Local de Seguretat Viària (PLSV) 2016-2019 de Sant Boi de Llobregat - Fase 8
(N802/U670/2018/000022), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb la
valoració de les proposicions efectuada per la Mesa de Contractació de data 23 de juliol de
2018.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la
clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació.
La classificació ha estat:
- Auxiliar de obra Civil SA: 77 (punts)
SEGON: Requerir a l'empresa Auxiliar de Obra Civil SA, perquè dins del termini de deu (10)
dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment per correu postal presenti la
documentació que s'indica a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars:
A. L'acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari i, en el seu cas, la seva representació:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que
el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte d'aquesta
licitació (Art. 66.1 del LCSP).
- Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder
bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registro Mercantil, així com còpia compulsada del DNI
del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat
administrativa, notarial o judicial.
B. La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica.
C. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible.
D. El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. No s'acceptaran les garanties que no hagin
estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la
classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació del següent
classificat. L'import de la garantia definitiva és de 1.694,22 euros, equivalent al 5% de l'import
d’adjudicació, sense incloure l’IVA. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol
de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. Si l'ingrés es fa mitjançant aval, s'ha de fer
servir el model normalitzat disponible al perfil de contractant. Si l'ingrés es fa en efectiu, s'haurà
d'estar a allò disposat a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de Modificació de la normativa tributària
i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions
en la prevenció i lluita contra el frau, que estableix que no es podran pagar en efectiu les

operacions amb un import igual o superior a 2.500 €, entenent com efectiu, els mitjans de
pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2012, de 28 d'abril, de Prevenció del blanqueig de
capitals i del finançament del terrorisme. Si el pagament es fa mitjançant xec, aquest haurà de
ser nominatiu si l'import es igual o superior a 2.500 €.
E. Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors.
F. Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals,
en tots els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les instal·lacions municipals o a la via pública, i en funció del risc que comporti.
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada anteriorment pel
certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i
obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix
expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia,
etc.).
Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. L’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
TERCER: Notificar aquest acord a l'única empresa presentada i publicar-lo a la web municipal perfil de contractant-.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

021. Aprovació de l'exclusió de licitadors i de la classificació de les empreses admeses
al procediment de licitació per a la contractació del Lot 1 de les actuacions d'obra a la
plaça de l'Assemblea de Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i
del requeriment al licitador millor classificat
Número d'expedient N802-2018-000045 Subdivisió U056
En data 5 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació de les actuacions d'obra a la plaça de
l'Assemblea de Catalunya, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
En data 8 de febrer de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7554;
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta tres (3) empreses pel
Lot 1;
- Excavaciones Vilà Vila SA
- Obres i Contractes Penta SA
- UTE formada per les empreses JTP. CAT. SL i Montcruma SL
En data 14 de març de 2018 es va constituir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar
la documentació administrativa i obrir el sobre núm.1, i es traslladen al tècnic municipal per fer
la valoració i l'informe corresponent;
En aquesta mateixa sessió s'acorda requerir a l'UTE formada per les empreses JTP. CAT. SL i
Montcruma SLU, i a Obres i Contractes Penta SA, perquè en el termini de tres dies hàbils
aportin la documentació requerida, que va ser presentada posteriorment dins del termini
establert;

En data 27 d'abril de 2018, s'ha emès informe tècnic del sobre 1;
En data 15 de maig de 2018, la Mesa de Contractació proposa l'exclusió de l'UTE formada per
les empreses JTP. CAT. SL i Montcruma SLU, per haver inclòs documentació del sobre 2 al
sobre 1, concretament, el termini d'execució de l'obra, que és un dels criteris valorables
automàticament, d'acord al punt 2.d de la clàusula 26 del Plec referenciat;
En data 6 de juny de 2018, s'ha emès l'informe tècnic de valoració d'ofertes, on fa constar que
l'oferta de millora del termini d'execució de les obres de l'empresa Obres i Contractes Penta SA
conté calors anormals o desproporcionats, d'acord amb la clàusula 27 del plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta licitació i l'article 152.2 del TRLCSP;
En data 18 juny de 2018, la Mesa de Contractació acorda requerir a l'empresa Obres i
Contractes Penta SA, per què en el termini de 5 dies hàbils, justifiquin el termini d'execució
proposat a la seva oferta;
Vista la instància presentada per l'empresa Obres i Contractes Penta SA (R.G.E núm.
2018018144, de data 27 de juny de 2018), en què adjunten la documentació requerida;
En data 12 de juliol de 2018, s'ha emès l'informe tècnic de valoració d'ofertes, annex a
l'expedient;
En data 19 de juliol de 2018, la Mesa de Contractació proposa la classificació de les empreses
admeses a la licitació, de conformitat amb l'informe tècnic de data 6 de juny de 2018, annex a
l'expedient;
De conformitat amb l'article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic sobre la
classificació de les ofertes.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/07/2018
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: Excloure de la licitació del Lot 1 de les d'actuacions d'obra a la plaça de l'Assemblea de
Catalunya (N802/U056/2017/000045), a l'UTE formada per les empreses JTP. CAT. SL i
Montcruma SLU, per haver inclòs la documentació del sobre número 2 al sobre número 1,
concretament, el termini d'execució de l'obra que és un dels criteris valorables automàticament.
Segon: Aprovar la classificació de les empreses admeses a licitació de l'esmentades obres,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb la valoració de la proposició
efectuada per la Mesa de Contractació de data 19 de juliol de 2018.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració establerts a la clàusula 18 del
plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació, i ha resultat la següent en
ordre decreixent ha estat:
Lot 1:
- Obres i Contractes Penta SA: 87,50 punts
- Excavacions Vilà Vila SA: 78,00 punts
Tercer: Requerir el licitador primer classificat, Obres i Contractes Penta SA, perquè dins del
termini de 10 dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la
documentació que s'indica a la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars:

1. Acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari, i en el seu cas, la seva representació:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que
el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte d'aquesta
licitació (Art. 57.1 del TRLCSP).
- Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder
bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registro Mercantil, així com còpia compulsada del DNI
del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat
administrativa, notarial o judicial.
2. La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica.
3. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible.
4. El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. No s'acceptaran les garanties que no hagin
estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la
classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació del següent
classificat. L'import de la garantia definitiva és de 6.151,84 euros, equivalent al 5% de l'import
d’adjudicació, sense incloure l’IVA. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol
de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. Si l'ingrés es fa mitjançant aval, s'ha de fer
servir el model normalitzat disponible al perfil de contractant. Si l'ingrés es fa en efectiu, s'haurà
d'estar a allò disposat a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de Modificació de la normativa tributària
i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions
en la prevenció i lluita contra el frau, que estableix que no es podran pagar en efectiu les
operacions amb un import igual o superior a 2.500 €, entenent com efectiu, els mitjans de
pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2012, de 28 d'abril, de Prevenció del blanqueig de
capitals i del finançament del terrorisme. Si el pagament es fa mitjançant xec, aquest haurà de
ser nominatiu si l'import es igual o superior a 2.500 €.
5. Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors.
6. Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals,
en tots els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les instal·lacions municipals o a la via pública, i en funció del risc que comporti.
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada anteriorment pel
certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i
obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix
expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia,
etc.).
Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Quart: 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 Sector
Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

022. Aprovació del nou plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del
Servei de Càtering de les Escoles Bressol Municipals mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Número d'expedient N805-2018-001 Subdivisió 960
FETS:
En data 3 de maig de 2018 s'emet informe per la Cap del Departament d'Educació justificatiu
de la necessitat i idoneïtat del contracte, de preparació de l'expedient de contractació, així com
d'insuficiència de mitjans propis per a la realització de l'objecte del contracte;
En data 4 de maig de 2018 el departament d'educació ha elaborat el plec de clàusules
tècniques que han de regir la licitació;
En data 4 de maig de 2018 la unitat d'Escoles bressol i Educació amb famílies ha elaborat el
plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació;
En data 12 de juliol de 2018 s'prova la suspensió del procediment de licitació del contracte del
Servei de càtering de les Escoles Bressol Municipals, aprovat per la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària de data 6 de juny de 2018, en detectar-se una errada / omissió en el plec de
clàusules administratives particulars, referent a la subcontractació empresarial
Atès que en data 17 de juliol de 2018 s'ha redactat els nous plecs de clàusules administratives
particulars.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/07/2018
FONAMENTS JURÍDICS:
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), sobre el contingut de l'expedient de contractació.
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars.
Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars.
Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert.
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de 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 específiques de contractació
pública en les entitats locals.
En cas de despesa plurianual: 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.
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 els nous plecs de clàusules administratives particulars, que s'adjunten i
modifiquen els anteriors, i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del Servei
de càtering de les Escoles Bressol Municipals, que es durà a terme mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.
SEGON: Convocar la licitació per a la contractació del Servei de càtering de les Escoles
Bressol Municipals, mitjançant procediment obert, amb subjecció als plecs abans aprovats. El
termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors a partir de
l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació del contracte al perfil de contractant,
per tal que els possibles interessats hi concorrin.
TERCER: Publicar l'anunci de licitació, els nous plecs, l'informe justificatiu de la necessitat i
d’insuficiència de mitjans i el present document a la web municipal -perfil de contractant-.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

023. Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de
telecomunicacions a la localitat de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient X116-2018-000016 Subdivisió U635
Vist el projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de telecomunicacions a la
localitat de Sant Boi de Llobregat, promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa
Ingekabel, SL 2.0, per un import d'execució per contracta de:
Fase 1: dos-cents noranta-vuit mil quatre-cents vint-i-sis euros amb noranta-cinc cèntims
(298.426,95 €) dels quals dos-cents quaranta-sis mil sis-cents trenta-tres euros amb vuitantaquatre cèntims (246.633,84 €) corresponen a la base i cinquanta-un mil set-cents noranta-tres
euros amb onze cèntims (51.793,11 €) corresponen a l'IVA.
Fase 2: dos-cents quaranta-cinc mil cinc-cents trenta-quatre euros amb noranta-un cèntims
(245.534,91 €) dels quals dos-cents dos mil nou-cents vint-i-un euros amb quaranta-un cèntims
(202.921,41 ) corresponen a la base i quaranta-dos mil sis-cents tretze euros amb cinquanta
cèntims (42.613,50 €) corresponen a l'IVA.
D'acord amb l'informe favorable de la cap del servei d'infraestructures i espai públic de data 24
de juliol de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/07/2018.
D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;
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 inicialment el projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de
telecomunicacions a la localitat de Sant Boi de Llobregat., promogut per l'Ajuntament de Sant
Boi i redactat per l'empresa Ingekabel, SL 2.0, el pressupost del qual ascendeix a cinc-cents
quaranta-tres mil nou-cents seixanta-un euros amb vuitanta-sis cèntims (543.961,86 €), IVA
inclòs.

Segon: Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la
publicació al Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i
exposar en el tauler d'edictes municipal.
Tercer: Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública
no s'hi presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

024. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació
per a la contractació de les obres del projecte d'obra municipal ordinària de manteniment
de la pavimentació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del requeriment
al licitador millor classificat i de declarar desert el Lot 5 de l'esmentada licitació.
Número d'expedient N802-2018-000016 Subdivisió U635
En data 30 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient i el plec de
clàusules administratives particulars, per a la contractació de les obres del projecte d'obra
municipal ordinària de manteniment de la pavimentació, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària i que es dividia en 5 lots.
Lot 1. Actuacions a districte Nord
Lot 2. Actuacions a districte Sud
Lot 3. Actuacions a districte Oest
Lot 4. Actuacions a districte Est
Lot 5. Actuacions a barris Muntanya
En data 7 de juny de 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació a la
web municipal -perfil de contractant-.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta 3 empreses.
En data 17 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre núm. 1, consistent en la declaració jurada i la documentació
corresponent als criteris subjectius, que es van traslladar al tècnic municipal per fer la valoració
i l'informe corresponent. A la mateixa Mesa de Contractació es fa constar que cap empresa s'ha
presentat al lot 5.
En data 19 de juliol de 2018 el tècnic municipal de la unitat de suport tècnic de manteniment del
servei d'infraestructures i espai públic, ha emès l'informe tècnic., en el què fa constar les
empreses admeses a licitació i els lots als quals liciten:
Lot 1:
- Roel 2000, SL
Lot 2:
- Roel 2000, SL
- Construccions y Rehabilitaciones Vicenç, SL
- Eiffage Infraestructures, SA
Lot 3:
- Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç, SL
- Eiffage Infraestructures, SA
Lot 4:
- Eiffage Infraestructures, SA.

En data 24 de juliol de 2018, la Mesa de Contractació proposa la classificació de les empreses
admeses a la licitació, de conformitat amb l'informe emès pel tècnic municipal de data 19 de
juliol de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/07/2018
Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre la
classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
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 classificació de les empreses admeses a la licitació per a la contractació de
les obres del projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb la valoració de les proposicions efectuada
per la Mesa de Contractació de data 24 de juliol de 2018.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la
clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació.
La classificació en ordre decreixent ha estat:
Lot 1:
- Roel 2000, SL: 82 punts
Lot 2:
- Construccions y Rehabilitaciones Vicenç, SL: 94 punts
- Eiffage Infraestructures, SA: 88,92 punts
- Roel 2000, SL: 85,84 punts
Lot 3:
- Construccions y Rehabilitaciones Vicenç, SL: 94 punts
- Eiffage Infraestructures, SA: 87,98 punts
Lot 4:
- Eiffage Infraestructures, SA: 90 punts
Segon: Declarar desert el lot 5, per no haver presentat oferta cap empresa.
Tercer: Requerir als licitadors primer classificats, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils
següents a la notificació d'aquest requeriment per correu postal presenti la documentació que
s'indica a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars:
a) Acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari, i, en el seu cas, la seva representació:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que
el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte d'aquesta
licitació (Art. 66.1 de la LCSP).
- Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en l'anterior).
Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder bastant a
l'efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil, així com còpia compulsada del DNI del
representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat
administrativa, notarial o judicial.

b) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica.
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible.
d) El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. No s'acceptaran les garanties que no hagin
estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la
classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota la documentació al següent
classificat. L'import de la garantia definitiva és de:
- 975,18 euros, per al lot 1
- 2.208,61 euros, per al lot 2
- 2.079,41 euros, per al lot 3
- 9.330,91 euros, per al lot 4
equivalents al 5% de l'import d’adjudicació de cada lot.
e) Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors.
f) Presentació de la declaració responsable específica i de compromís en matèria de prevenció
de riscos laborals (segons annex II).Els empresaris inscrits en el registre electrònic d'empreses
licitadores (RELI), de la Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació
assenyalada als punts a) i b) (llevat que n'hi hagi una solvència específica), per l'acreditació
d'aquella inscripció i/o l'aportació de les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció
d'ofici. A més, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest
procediment i no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia, etc.).
Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. L’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
Quart: Notificar aquest acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal -perfil
de contractant-.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

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.

