ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2016-39

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

02/11/2016

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

09:45

Convocatòria
Primera

Hora Final: 11:12
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

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

S'incorporen més tard els següents regidors
Vocals
Laura Solís González
També hi assisteixen
Regidors/res

Olga Amalia Puertas Balcell

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix

A proposta de la ponència de Territori i desenvolupament econòmic s'acorda introduir per
urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 15è.:
015. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i I'Àrea Metropolitana de
Barcelona per l'impuls de la mobilitat sostenible mitjançant la promoció de la bicicleta com a
mitjà de transport intermodal en el marc del projecte europeu BiTiBi .
A proposta de la ponència de Governança i qualitat democràtica s'acorda introduir per urgència
en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 24è.:
024. Aprovar la modificació de l'objecte de la concessió administrativa respecte a la parada
número 39 del Mercat Centre-La Muntanyeta, que pasarà a tenir un nou espai (nova parada 15)
i aprovació del contingut del conveni a subscriure amb la titular de l’esmentada concessió.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2016-38

Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Patrimoni immobiliari

002. Aprovar l'adjudicació directa per a l'adquisició d'un dret d'usdefruit respecte un
local comercial, per a destinar-ho a Botiga Solidària.
Número d'expedient N750/2015/000058
1.- En data 6/05/2016 per la Unitat de Serveis Socials Bàsics s'ha emès memòria de
conveniència i oportunitat envers l'adquisició de l'ús d'un local comercial per a desenvolupar el
servei de "Botiga d'aliments solidaris", l'establiment del qual està en tramitació. A l'esmentat
informe es determina la necessitat d'obtenir un local comercial amb especificació de les
condicions (situació, superficie, termini....) del mateix.
2.- Segons l'informe emès en data 26/04/2016 pel Servei de Planificació del Territori, l'import
màxim que resulta aplicable a abonar en concepte de contraprestació econòmica (preu
d'adquisició de dret real o renta - en cas d'arrendament) per l'ús d'un local comercial, a banda
de les despeses a assumir per l'Ajuntament per l'adequació del local a la finalitat prevista
originàriament (Botiga solidaria), és de 3,47 euros per metre quadrat i mes (amb IVA apart en
cas d'arrendament).
3.- Per acord del Ple de data 26/05/2016 es va aprovar la conveniència, oportunitat i necessitat
de portar a terme la licitació per a l'adquisició de l'ús d'un local comercial situat al municipi per a
destinar-ho a "Botiga Solidària",
el plec de clàusules administratives particulars per
l'esmentada adquisició - per títol d'adquisició d'un dret real o mitjançant l'arrendament de local
de negoci- a adjudicar pel procediment obert, la convocatòria del procediment obert per a la
licitació.
En l'acord del Ple de data 26/05/2016 es va aprovar, igualment:
1.Autoritzar la despesa plurianual per l'import màxim de tres-cents quaranta tres mil cinc-cents
trenta euros (343.530,00 €) més setanta dos mil cent quaranta un euros amb trenta cèntims
(72.141,30 €) en concepte d'IVA pel cas que resulti aplicable.
2.Delegar en la Junta de Govern Local les competències que com a òrgan de contractació
corresponen al ple en el present expedient en tot el que afecta l'adjudicació i la seva vigència,
efectes i extinció.
4.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 28/07/2016 es va acordar declarar deserta la
licitació convocada per l'acord del Ple abans referit per a l'adquisició - per títol d'adquisició d'un
dret real o mitjançant l'arrendament de local de negoci- de l'ús d'un local comercial situat al
municipi per a destinar-ho a "Botiga Solidària", amb sotmetiment al plec de clàusules
administratives particulars aprovades a l'efecte.
5.- S'ha presentat una instància en data 7/09/2016, número de registre d'entrada 2016023304,
subscrita pel Sr. .........., amb NIF ..........., en nom i representació de l'empresa RECICLATGES
DURCO, SL, amb domicili al carrer Sant Martí d'Erm, número 13, de Sant Joan Despí -08970-,
i CIF ..........., en la que manifesta que l'esmentada empresa és propietària del local situat al
carrer Reverendo Antonio Solanas, número 105 de Sant Boi de Llobregat (referència cadastral
9965309DF1796F0001YF i Finca Registral 34.527) amb una superfície útil de 450 m2 més un
altell de 263,50 m2) i que estan interessats en constituir un usdefruit a favor de l'Ajuntament
pel termini de 15 anys per a destinar-ho a Botiga Solidària en les condicions establertes en el
Plec de clàusules administratives particulars aprovades per acord del Ple de data 26/05/2016.
A l'esmentada instància presenta entre altres, còpia de l'escriptura pública d'adquisició per

compra de l'esmentada finca per part de l'empresa RECICLATGES DURCO, SL autoritzada pel
Notari Sr. Luis Antonio Boada Dotor, en data 16/09/2014, número de protocol 812.
6.- En data 30/09/2016 per la Unitat de Serveis Socials Bàsics s'ha emes informe favorable
respecte a l'adquisició de l'usdefruit del local del carrer carrer Reverendo Antonio Solanas,
número 105 de Sant Boi de Llobregat de propietat de l'empresa RECICLATGES DURCO, SL.
7.- El Servei d'equipaments municipals ha emés informe en data 21/10/2016 en el que es
determina que, efectuades varies visites al local, s'informa favorablement l'adquisició d'un
usdefruit del local ofert per 15 anys per l'import màxim establert, establint-se que la seva
superficie és de 716 m2.
8.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni i Logística de data 24/10/2016;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/10/2016
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 26/05/2016, de delegació de les
competències que com a òrgan de contractació corresponen al Ple en el present expedient en
tot el que afecta l'adjudicació i la seva vigència, efectes i extinció. d'aprovació la licitació per a
l'adquisició de l'ús d'un local comercial situat al municipi.
S'acorda:
PRIMER: Aprovar adquirir, per adjudicació directa, el dret d'usdefruit respecte a la finca situada
al carrer Reverendo Antonio Solanas, número 105 de Sant Boi de Llobregat (referència
cadastral 9965309DF1796F0001YF i Finca Registral 34.527), pel termini de 15 anys a
l'empresa propietària del mateix, RECICLATGES DURCO, SL, amb domicili al carrer Sant
Martí d'Erm, número 13, de Sant Joan Despí -08970-, i CIF B-65747099, amb les condicions
establertes al plec de condicions particulars aprovat per acord del Ple de data 26/05/2016, per
l'import total de 343.530,00 euros. (716 m2 x 2,6655 euros/m2 per mes x 12 meses x 15 anys).
Igualment l'Ajuntament assumirà el pagament de l'import a que ascendeixi els rebuts de l'IBI i
de la taxa per guals durant el termini de vigència de l'úsdefruit.
SEGON: Aprovar el pagament de l'import abans referit de 343.530,00 euros que s'imputarà als
exercicis respectius tal i com s'indica a continuació:
- Exercici 2016: un import de 3.817,30 € (corresponent a dos mesos, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 860.92060.20200 "Lloguer dependències municipals";
- Exercicis del 2017 al 2030, ambdós inclosos: un import anyal de 22.901,98 €;
- Exercici 2031: un import de 19.084,98 € (corresponent a deu mesos de l'últim any).
El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a l'aplicació pressupostària
corresponent del pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2016 i de les que es
consignin als pressupostos dels exercicis següents, i per tant, l'adjudicació restarà
condicionada a l'aprovació definitiva del pressupost. De l'import de l'adjudicació es farà una
reserva en el moment en què es formalitzi el contracte.
Amb l'objectiu que l'execució pressupostària s'ajusti a l'execució real del contracte, es
reajustaran les anualitats (fase de disposició de la despesa) al final de l'exercici corresponent,
d'acord amb l'informe del tècnic responsable, fet que no suposarà una variació de l'import
màxim del contracte.
TERCER: Comparèixer davant de Notari per a formalitzar la compra de l'usdefruit abans referit
subscrivint la corresponent escriptura pública i tramitar-la fins a la seva inscripció en el Registre
de la Propietat.
QUART: Anotar aquest acord a l'Inventari municipal de béns immobles i drets reals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Agricultura

S'incorpora a la sessió la Sra. Laura Solís.
003. Aprovació del Conveni marc de col·laboració (2016-2019) i del Pla de Treball per a
l'any 2016, a subscriure entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient N662/U675/2016/000003

Vist el conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la millora de les infraestructures i dels serveis
agraris del municipi en el periode de 2016-2019.
Atès que dit conveni va ser aprovat per Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari de
data 10 de juny de 2016.
Vista l'addenda del mateix conveni esmentat, referent al Pla de Treball corresponent a les
actuacions i millores de l'any 2016.
Atès que l'esmentat Pla de Treball va ser aprovat per Comissió Executiva del Consorci del Parc
Agrari de data 22 de setembre de 2016.
Vist l'informe tècnic emès en data 11 d'octubre de 2016;
D'acord amb els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic; l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local; l'article 191
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya; i, els articles 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;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016
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 marc de col·laboració entre el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2016-2019) que té per objecte
establir una línia de col·laboració entre en Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i
l'Ajuntament.
SEGON: Aprovar el Pla de Treball corresponent a les actuacions i millores de l'any 2016, i que
inclou les següents actuacions:
El Consorci del Parc Agrari durà a terme la següent actuació:

- Manteniment de la Riera Roja (tram des de la C-32 fins a les basses de Cal Dimoni) i tasques
de revalorització dels sediments extrets, per un import de 19.965,00 € (IVA inclòs).
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat durà a terme la següent actuació:
- Pavimentació de la zona de càrrega de la Cooperativa Agrícola Santboiana i reasfaltat
complet del Camí de Pere Pujadas (sota el pont) fins el Passeig de Can Inglada, per un import
de 18.671,51 € (IVA inclòs).
TERCER: Aprovar la reserva de crèdit per import de divuit mil sis cents setanta ú euros amb
cinquanta ú cèntims (18.671,51 euros) a les partides que s'especifiquen, per assumir el
compromís de l'Ajuntament de dur a terme mitjançant contractació, destinades a inversions
camins agrícoles i millora i reposició de l'entorn natural al nostre municipi, d'acord amb el Pla de
Treball de 2016.
QUART: Facultar el Tinent d'Alcalde de Ciutat Sostenible, Sr. Josep Puigdengolas Torres, per a
la signatura del Pla de Treball de 2016, així com qualsevol tràmit que es derivi d'aquest Pla.
CINQUÈ: Notificar aquest acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
L'import esmentat de 18.671,51 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de la partida 630 45400 63115, Millora i Reposició Entorn Natural.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Tinença responsable i benestar dels animals

004. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2016/000112
Mitjançant decret número AP27160135 de data 21 d'abril de 2016, es va incoar expedient
sancionador abreujat número X213/2016/000112, al senyor .........., com a propietari i
responsable de la tinença de gos potencialment perillosos, de raça american staffordshire, de
grandària mitjana, de nom Bayron i amb número de xip 981098104831575981 i amb número de
placa 10909, per a determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si es cau,
de les sancions que procedeixin, per portar el gos deslligat i sense morrió per la via pública, tal i
com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la Policia
Local en data 12 de març de 2016 amb número 08200160006289.
En data 17 de juny de 2016, es va notificar al senyor ........... l'esmentat acord juntament amb la
proposta de resolució de data 22 d'abril de 2016, atorgant un termini de 10 dies per a formular
les al·legacions i proposar les 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;
En data 12 de juliol de 2016 l'instructor emet la proposta definitiva de resolució, on es posa en
manifest el següent:
- Segons disposa l'article 31 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals,
procedeix tenir en compte el criteri de reincidència de la mateixa infracció, alhora de graduar
l'import de les multes per a la comissió de les infraccions administratuves tipificades com a falta
de caràcter greu , per portar el gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública, ja que els fets infractors ja van ser sancionats en l'expedient X213/2015/000188;

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 25/10/2016
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 tres-cents cinquanta euros (350 €) 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 mitjana, de nom Bayron, sexe mascle, número de xip
981098104831575981 i número de placa 10909, 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 carrer Sant Pere Més Baix, a l'alçada del
número 5, de la nostra vila, el passat dia 12 de març de 2016, a les 03.05 hores, tal i com es fa
constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la Policia Local en
data 12 de març de 2016 amb número 08200160006289.
Segon.- Imposar una multa de tres-cents cinquanta euros (350 €) 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 mitjana i de nom Bayron, 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 carrer Sant Pere Més
Baix, a l'alçada del número 5, de la nostra vila, el passat dia 12 de març de 2016, a les 03.05
hores, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per
la Policia Local en data 12 de març de 2016 amb número 08200160006289.
Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores
que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

005. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2016/000063
Mitjançant decret AP27160130 de data 20 d'abril de 2016, es va incoar expedient sancionador
per procediment ordinari, número X213/2016/000063, a la senyora .........., com a responsable
de la conducció d'un gos potencialment perillós, de raça Pit bull, de grandària gran, de nom
Bilbo, sexe mascle, número de placa 10757, per a determinar les infraccions en què hagi pogut
incórrer i l'aplicació, si s'escau, de les sancions que procedeixin, per no estar en possessió de
la corresponent llicència administrativa que l'acredita com a conductora d'animals

potencialment perillosos el dia 21 de gener de 2016, a les 7.45 hores, concretament al carrer
Pujada de l'Església, d'aquesta vila, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de
companyia duta a terme per la policia local en data 21 de gener de 2016 amb número
08200160001174;
En data 2 de maig de 2016, es va notificar a la senyora ........... l'esmentat acord juntament amb
el plec de càrrecs, de data 21 d'abril de 2016, atorgant un termini de 10 dies per a formular les
al·legacions i proposar les 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;
En data 22 de juny de 2016, es va notificar a la senyora ........... la proposta de resolució de
data 3 de juny de 2016, on l'instructor proposa;
- " 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 Pit bull /
American Staffordshire, de grandària gran, de nom Bilbo, sexe mascle, i número de placa
10757, 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 per la via pública un gos
potencialment perillós sense estar en possessió de la corresponent llicència, concretament pel
carrer Pujada de l'esglèsia, a l'alçada del número 2, de la nostra vila, el passat dia 21 de gener
de 2016, a les 7.45 hores.
L'article 30.1.b) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que
les faltes molt greus, poden ser sancionades amb multes d'entre 2.405 a 15.025 €.
Es proposa la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a
aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 31 de
l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de
graduació de la quantia de les multes."
Vist que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils atorgat per poder presentar al·legacions,
sense que s’hi hagi presentat cap;
En data 22 de juliol de 2016 l'instructor emet informe definitiu, proposant 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 3 de juny de 2016;
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 26/10/2016
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
Pit bull / American Staffordshire, de grandària gran, de nom Bilbo, sexe mascle, i número de
placa 10757, 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 per la via pública un
gos potencialment perillós sense estar en possessió de la corresponent llicència, concretament
pel carrer Pujada de l'esglèsia, a l'alçada del número 2, de la nostra vila, el passat dia 21 de
gener de 2016, a les 7.45 hores, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de
companyia duta a terme per la policia local en data 21 de gener de 2016 amb número
08200160001174.
Segon.- Informar a la 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.
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 procediment abreujat, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2016/000185
Mitjançant decret número AP27160251 de data 20 de juny de 2016, es va incoar expedient
sancionador per procediment abreujat, número X213/2016/000185, al Sr. ............., 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 el seu gos de nom Baloo sense morrió a les vies públiques el
dia 30 d'agost de 2015, a les 19.10 hores, concretament al carrer Alberedes (aparcament
Alcampo), tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme
per la policia local en data 30 d'agost de 2015 amb número 08200150020433;
En data 30 de juny de 2016, es va notificar a l'interessat, mitjançant avis de recepció, el decret
d'incoació juntament amb la proposta de resolució de data 21 de juny de 2016, 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;
Vist l'informe de l'instructor de data 1 de setembre de 2016 de proposta definitiva de resolució;
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 26/10/2016
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 American
Staffordshire, de grandària mitjana, de nom Baloo, i número de microxip 977200008755918,
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, concretament en l'aparcament del Centre Comercial Alcampo, d'aquesta vila, quan el
senyor Navarro es trobava amb el seu gos observant una concentració de vehicle tipus tunning,
tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la
policia local en data 30 d'agost de 2015 amb número 08200150020433.
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.

007. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord ACGB150464
Número d'expedient X213/2015/000085
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 21 de desembre de 2015 va acordar
desestimar totalment les al·legacions presentades en data 13 de novembre de 2015, registre
general d'entrada número 2015027755, per la senyora ......., al sí de l'expedient sancionador
ordinarit incoat mitjançant decret número AP27150054 de data 22 de setembre de 2015,
d'acord amb l'informe de l'instructor de data 16 de novembre de 2015, i, en conseqüència, se li
va imposar una multa de 301 euros per portar un gos potencialment perillós sense morrió pel
carrer Victòria a l'alçada del número 92, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de
companyia, número 08200140011812, emesa per la Policia Local a les 12:55 hores del dia 6 de
maig de 2014;
Aquest acord es va notificar a la interessada en data 2 de febrer de 2016;
En data 1 de març de 2016, amb registre general d'entrada número 2016006110, la Sra. .......
va presentar recurs de reposició contra l’acord esmentat al punt anterior;
La lletrada dels Serveis Jurídics d'aquest Ajuntament en data 22 de setembre de 2016 proposa
la desestimació total del recurs presentat en base a la següent argumentació:
" Primer.- La Sra. ........... va presentar recurs de reposició en data 1 de març de 2016, contra
l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2015, mitjançant el qual es
desestimaven les seves al·legacions i se li imposava una multa de 301 euros per portar per la
via pública el gos potencialment perillós sense morrió. En aquest recurs, nega els fets que
consten a l'acta de la policia local diu que l'agent que va elaborar l'acta va incórrer en desviació
de poder, no obstant aixó reconeix que el seu gos no portava el morrió posat, perquè com li va
indicar a l'agent, el seu gos el portava als braços i estava vomitant. Així mateix, també proposa

prova testifical per acreditar que la gossa estava dins d'un bar on estava treballant atenent als
clients. L'interessada al·lega també caducitat de l'expedient.
Segon.- El recurs de reposició presentat s’ha de desestimar pels següents motius:
Al relat dels fets que consta en el recurs presentat per la interessada hi ha nombroses
contradiccions, que en cap cas desvirtuen la infracció comesa i que ha resultat provada en la
tramitació del procediment sancionador. Per tant, la prova testifical proposada, és improcedent
en aquest tràmit del recurs de reposició.
En relació a la caducitat del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu l'article 16 del
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat, la caducitat del procediment es produeix pel transcurs de sis
mesos desde l'inici del procediment sense que hagi resolució expressa. En el present supòsit la
resolució d'inici de l'expedient sancionador és de data 22 de setembre de 2015 i la notificació
de la resolució sancionadora és de data 2 de febrer de 2016. Per tant, no hi ha caducitat del
procediment.
D’acord amb el que preveu l’article 112.1 del LRJPAC no es tindran en compte en la resolució
dels recursos, fets, documents o al·legacions del recurrent, que no hagi aportat en el tràmit
d’al·legacions, havent pogut fer-ho."
D'acord amb l'establert a l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals, la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
perillosos, el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa l’esmentada Llei
50/1999, el Decret 170/2002, d’1 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos i el 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 als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i al Decret 278/1993, de 9 de
novembre, pel qual es regula el procediment sancionador en matèries de competència de la
Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016
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.- Desestimar totalment el recurs de reposició presentat en data 1 de març de 2016, amb
registre general d'entrada número 2016006110, per la Sra. ..........., d'acord amb l'informe
esmentat als antecedents del present acord.
Segon.- .- Confirmar l'acord de la Junta de Govern número ACGB150464 de data 21 de
desembre de 2015 pel qual s'imposava a la Sra. ..........., una sanció de tres-cents un euros en
tots els seus extrems.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

008. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2016/000113
Mitjançant decret AP27160165 de data 4 de maig de 2016, es va incoar expedient sancionador
ordinari, número X213/2016/000113, al senyor ............., com a conductor i responsable de la
conducció en espais públics, d'un gos potencialment perillós, de raça encreuada amb American
Stafforshire Terrier, de grandària gran, de nom Cairo, sexe mascle, número de xip
981098104829421, i número de placa 10131, per a determinar les infraccions en què hagi
pogut incórrer i l'aplicació, si s'escau, de les sancions que procedeixin, per no estar en
possessió de la llicència que l'acredita com a conductor d'animals potencialment perillosos, el
dia 17 de març de 2016, a les 16.00 hores, concretament al carrer Baldiri Net i Figueres, tal i
com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia
local en data 17 de març de 2016 amb número 08200160006912;
En data 17 de maig de 2016 es va notificar a l'interessat, mitjançant avis de recepció, el decret
d'incoació juntament amb el plec de càrrec de data 9 de maig de 2016, 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;
En data 2 de setembre de 2016 es va notificar al senyor ......... la proposta de resolució de data
3 de juny de 2016, en la qual es proposa una multa per una infracció de caràcter molt greu per
conduir per la via pública un gos potencialment perillós sense estar en possessió de la
corresponent llicència, per un import de 2405€;
En data 15 de setembre de 2016, registre general d'entrada número 2016023964, el senyor
Jean Cristobal Corral Sepúlveda presenta al·legacions a la proposta de resolució, comunicant
l'inici de tramitació de la llicència de conductor i sol·licitant la reducció de la corresponent
sanció;
En data 28 de setembre de 2016 l'instructor emet la proposta definitiva de resolució, on estima
les al·legacions presentades i on es posa de manifest el següent:
- Que d'acord amb l'article 33.1 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció dels
animals, en el supòsit de la infracció de caràcter molt greu prevista a l'article 29.10, procedeix
aplicar una reducció del 80% de la quantia de la sanció imposada, ja que el responsable de la
comissió de la infracció, abans que es dictés la resolució per la qual finalitzi el procediment
sancionador, ha adoptat les mesures necessàries dirigides a cessar l'acció productora de la
infracció;
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 25/10/2016
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.- Estimar les al·legacions presentades en data 15 de setembre de 2016, registre general
d'entrada número 2016023964 pel senyor ..............., al sí de l'expedient sancionador ordinari
incoat mitjançant decret número AP27160165 de data 4 de maig de 2016, d'acord amb
l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès en data 28 de febrer
de 2016, i, en conseqüència, :
Segon.- Imposar una multa de quatre-cents vuitanta un euros (481 €) 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
potencialment perillós de raça encreuada amb American Staffordshire Terrier, de grandària
gran, de nom Cairo, sexe mascle, número de placa 10131, i número de xip 981098104829921,
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 per la via pública un gos potencialment
perillós sense estar en possessió de la corresponent llicència, pel carrer Baldiri Net i Figueres,
de la nostra vila, el passat dia 17 de març de 2016, a les 16.00 hores, tal i com es fa constar a
l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en data 17 de
març de 2016 amb número 08200160006912;
La multa s'ha de fer efectiva abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que
s'indica a la liquidació que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2016/000172
MItjançant decret AP27160247 de data 20 de juny de 2016, es va incoar expedient
sancionador, per procediment ordinari, número X213/2016/000172, al Sr. ........., per a
determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s'escau, de les sancions
que procedeixen, per no estar en possessió de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos, ometre la inscripció del gos al registre censal
corresponent, portar deslligat el gos potencialment perillós per la via pública i sense morrió el
dia 7 de maig de 2016, a les 11.40 hores, concretament al carrer Camps Blancs, a l'alçada del
número 142, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a
terme per la policia local en data 7 de maig de 2016 amb número 08200160011835;
En data 29 de juny de 2016 es va notificar al senyor ........ l’esmentat acord juntament amb el
plec de càrrecs, de data 21 de juny de 2016, atorgant un termini de 10 dies per a formular les
al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes;
En data 8 de juliol de 2016, registre d'entrada número 2016019368, el senyor ......... presenta
al·legacions al plec de càrrecs on manifesta dur lligat el gos i sol·licita l'anul·lació de l'expedient,
o, en defecte d'això, la reducció de les sancions;
L'instructor sol·licita, en data 14 de juliol de 2016, la ratificació de l'acta d'intervenció amb
animals de la policia local, donat que l'imputat nega que el gos anés deslligat;
En data 21 de juliol de 2016, l'agent de la policia local amb número 240 es ratifica en el fet de
que "els agents van veure clarament el gos deambulant lliurament sense corretja ni morrió per
les zones interiors dels blocs de Camps Blancs";

En data 29 de juliol de 2016 l'instructor formula la proposta de resolució, on es mantenen les
imputacions de totes les presumptes infraccions recollides en el plec de càrrecs, però amb la
reducció de l'import de les multes, d'acord amb els articles 33.1 i 33.4 de l'Ordenança municipal
sobre la tinença i la protecció d'animals;
En data 6 de setembre de 2016 es va notificar al senyor ............... la proposta de resolució de
data 29 de juliol de 2016;
En data 19 de setembre de 2016, registre d'entrada número 2016024283, el senyor ................
presenta al·legacions a la proposta de resolució, on manifesta de manera succinta que és el
primer cop que el denuncien per la gossa i que mai ha tingut problemes amb el gos, que el gos
anava lligat i amb el morrió penjat al coll, no estant d'acord amb la imputació d'aquestes
infraccions. En les al·legacions fa referència a l'actitud dels agents de la policia local
intervinents envers la seva persona i la injustícia que imparteixen. També sol·licita la reducció
de les sancions, doncs continuen essent molt elevades per a la seva economia, i el seu
compromís de recollir signatures dels veïns per a certificar que el gos és bo i que mai ha
agredit a ningú.
Vist l'informe de l'instructor de data 7 d'octubre de 2016 on proposa desestimar totalment les
al·legacions presentades en base als següents motius:
- Les al·legacions formulades pel senyor .............., no aporten gens nou que no hagi manifestat
en les al·legacions posteriors al plec de càrrecs, i que en el seu moment ja van ser
desestimades donant presumpció de credibilitat a la ratificació dels agents de la policia local.
- Referent a l'actitud dels agents envers la persona del senyor ................. i la presumpta
injustícia que imparteixen cal dir que no són motiu d'aquest expedient. Referent a la sol·licitud
de reducció en les sancions, no es poden realitzar donat que aquestes ja han estat imposades
en el terme mínim establert per la llei, tal i com s'argumenta en totes les sancions, apartat 3, de
la proposta de resolució. També cal aclarir que d'acord amb els articles 33.1 i 33.4 de
l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals, s'han aplicat les corresponents
reduccions de sanció quan s'han donat els requisits exigits.
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 25/10/2016

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.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 19 de setembre de 2016,
registre general d'entrada número 2016024283, pel senyor ..............., al sí de l'expedient
sancionador abreujat incoat mitjançant decret número AP27160247 de data 20 de juny de
2016, d'acord amb l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès
en data 7 d'octubre de 2016, i, en conseqüència, :

Segon.- Imposar una multa de quatre-cents vuitanta-un euros (481 €) 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 mitjana, i de nom Saxa, 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, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia
duta a terme per la policia local en data 7 de maig de 2016 amb número 08200160011835.
Tercer.- Imposar una multa de seixanta euros amb vint cèntims (60,20 €) 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 mitjana, i de nom Saxa, 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 censal municipal, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de
companyia duta a terme per la policia local en data 7 de maig de 2016 amb número
08200160011835.
Quart.- 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 mitjana, i de nom Saxa, 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 carrer Camps Blancs, a
l'alçada del número 142, d'aquesta vila, el passat dia 7 de maig de 2016, tal i com es fa constar
a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en data 7 de
maig de 2016 amb número 08200160011835.
Cinquè.- Imposar una multa de seixanta euros amb vint cèntims (60,20 €) 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 mitjana i de nom Saxa, 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 carrer Camps Blancs, a
l'alçada del número 142, de la nostra vila, el passat dia 7 de maig de 2016, tal i com es fa
constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en
data 7 de maig de 2016 amb número 08200160011835.
Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries
col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

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

010. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud de subvenció, al Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC), del ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris; convocatòria per
a l’any 2016

Número d'expedient N662/U234/2016/000031
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha compromès en el seu Pla de Ciutat 20152019 a donar resposta prioritària a les necessitats de recuperació econòmica i ocupació i la
cohesió social, des de la màxima transparència i rigor com a principis que possibilitin continuar
augmentant la qualitat democràtica.
Atès que el Pla de desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya (PDPO) defineix
com un dels serveis ocupacionals que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya la promoció
del desenvolupament econòmic local i la creació d'ocupació i estableix que per a fer front a les
desigualtats territorials es duran a terme serveis i programes adreçats a la generació
d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització territorial o innovació en matèria
d'ocupació i desenvolupament local.
Atès que en data 22 de juliol de 2014 el Servei d’Ocupació de Catalunya publica l’Ordre
EMO/225/2014 per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al Projecte
Treball als Barris, destinades al programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social.
Atès que en data 7 juliol de 2016 el Servei d’Ocupació de Catalunya publica la Resolució
TSF/1694/2016, que té per objecte obrir la convocatòria de l’any 2016 per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Atès que l’objecte d’aquest programa és donar suport de manera prioritària als barris i a les
àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de
l’administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic amb
l’objectiu d’estimular-hi la creació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació i
desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi
resideixen, a través de projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla
d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a:
a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els
col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori objecte d’actuació.
b) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions
que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.
Atès que "El pla d’execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el
marc de la Llei de Barris" determina els eixos prioritaris del que es denomina Carta de Serveis.
Atès que aquesta Carta de Serveis es presenta com el conjunt de línies d’actuació o programes
complementaris a la Llei de Barris que, en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i el
desenvolupament local, promou el Servei d’ocupació de Catalunya mitjançant la convocatòria
d’aquest programa.
Atès que el termini de presentació, per part de les entitats promotores, de sol·licituds de
subvencions pel projecte Treball als Barris - Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya
(SOC), finalitzava el dia 30 de setembre de 2016
Atès que en data 30 de setembre es va presentar, a través del registre general del Servei
d’Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307 08019 Barcelona, la sol·licitud de la subvenció
per un import de 1.113.946,18 € pel desenvolupament dels diferents programes dins del
projecte Treball als barris 2016 - Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC).
Vist l’informe tècnic emès en data 3 d’octubre de 2016 pel Cap del Departament de foment de
l’ocupació.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/10/2016

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.- Ratificar la sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per un
import total d'UN MILIÓ CENT TRETZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS (1.113.946,18€), corresponent al cost de les contractacions de les persones
desocupades, i a l'empara de l'Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen
les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris; convocatòria per a l'any
2016, per als programes i actuacions amb el desglossament de la quantia sol·licitada que
consten a continuació:
RESUM PMI CASABLANCA 2016
Programa: A. Dispositius inserció
Acció: A1 (1). Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials
(ICA 8.0).
Previsió participants: 90
Subvenció sol·licitada: 143.842,78 euros
Programa: A. Dispositius inserció Dones
Acció: A1 (2). Dispositiu d’inserció laboral adreçat a dones amb més dificultats d’accés al món
laboral.
Previsió participants: 60
Subvenció sol·licitada: 106.338,42 euros
Programa: D. Experimentació laboral
Acció: D1 (1). Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació "Manteniment del barri"
Contractes: 63
Subvenció sol·licitada: 733.585,62 euros
Programa: D. Experimentació laboral
Acció: D1 (2). Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació de dinamització socioeconòmica del
barri.
Contractes: 11
Subvenció sol·licitada: 130.179,36 euros
Import total subvenció sol·licitada: 1.113.946,18€ euros
SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat
de Catalunya. L’òrgan administratiu responsable és la Subdirecció General de Polítiques
Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307 08019 Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

011. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud de subvenció, al Servei d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (SOC), del programa Joves per l’Ocupació (convocatòria any
2016).

Número d'expedient N662/U234/2016/000032

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha compromès en el seu Pla de Ciutat 20152019 a donar resposta prioritària a les necessitats de recuperació econòmica i ocupació i la
cohesió social, des de la màxima transparència i rigor com a principis que possibilitin continuar
augmentant la qualitat democràtica.
Atès que el Pla de desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya (PDPO) defineix
com un dels serveis ocupacionals que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya la promoció
del desenvolupament econòmic local i la creació d'ocupació i estableix que per a fer front a les
desigualtats territorials es duran a terme serveis i programes adreçats a la generació
d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització territorial o innovació en matèria
d'ocupació i desenvolupament local.
Atès que a data 1 d’agost de 2016 es publica la Resolució TSF/1912/2016 que té com a
normativa reguladora l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació, modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de
5 d’agost.
Atès que la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, té per objecte obrir la convocatòria per l’any
2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades al
Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació.
Atès que el programa Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència
pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en el cas de
persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació.
Atès que aquest programa contempla accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la
seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu, sent el termini
d’execució del programa un mínim de quinze mesos, i amb data màxima de finalització el 31 de
març de 2018.
Atès que el termini de presentació, per part de les entitats promotores, de sol·licituds de
subvencions per a Joves per l’Ocupació, anava des de dia 15 al 30 de setembre de 2016,
ambdós inclosos.
Atès que a data 29 de setembre s’ha presentat, a través de l’extranet de les administracions
públiques catalanes, plataforma EACAT, la sol·licitud de subvenció de 267.600 € per a la gestió
del Programa Joves per l’Ocupació 2016.
Vist l’informe tècnic emès en data 30 de setembre de 2016 pel Cap del Departament de
Foment de l’Ocupació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/10/2016
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.- Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada davant el Servei d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya(SOC) el 29 de setembre de 2016, per un import de DOS- CENTS
SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS EUROS (267.600,00 €) que és la quantia màxima
subvencionada per a 60 participants, per al desenvolupament de les actuacions següents:

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció: 108.000,00 €
Actuacions de formació: 113.100,00 €
Formació en ESO o el curs específic o de preparació per a l’accés als cicles de grau
mitjà (25 joves): 4.500,00€
Actuació de promoció a empreses i difusió: 6.000,00€
Incentius als participants: 36.000,00€
SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat
de Catalunya . L'òrgan administratiu responsable és l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i
Innovació Social (ANJOIS), carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

012. Aprovació de la renúncia i devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, de
la part de la subvenció no exhaurida i concedida a l'Ajuntament de Sant Boi per al
desenvolupament del projecte Treball als barris, del PMI Casablanca 2013, amb número
d’expedient BLB-014/13.
Número d'expedient N662/U234/2016/000035
Atès que en data 15 de novembre de 2013 es va presentar per registre la sol·licitud de la
subvenció Treball als Barris PMI de Casablanca 2013.
Atès que en data 25 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud de
la subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del projecte Treball als Barris PMI de
Casablanca 2013 per un import de 1.218.342,03.- euros.
Atès que, en data 17 de desembre de 2013 el Servei d’Ocupació de Catalunya va aprovar a
l’Ajuntament de Sant Boi una subvenció econòmica de 610.415,54.- euros, amb número
d’expedient BLB-014/13, destinada a desenvolupar l’execució d’aquest programa.
Atès que en data 23 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local, segons acord
ACG130602, va aprovar l’acceptació de la subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) del projecte Treball als Barris PMI de Casablanca 2013 per un import de 610.415,54.euros.
Atès que l’equip de Control i Justificació Econòmica del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
ha realitzat la revisió de la justificació econòmica presentada per aquest Ajuntament.
Atès que s’ha realitzat la resolució final de revocació parcial dels diferents projectes revisats, en
els quals s’accepten les renuncies efectuades en les justificacions pertinents i es revoquen les
quantitats justificades no acceptades per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Atès que, un cop revisades aquestes revocacions, per part del Departament pel Foment de
l’Ocupació, es considera que aquestes s’han considerat correctes i finalment els projectes
justificats han quedat així:
Resum PMI Casablanca 2013:
Nom del projecte: Casa d’Oficis– PMI Casablanca
Subvenció atorgada: 125.093,90 €
Subvenció gastada (subjecte a justificació): 123.655,67 €
Subvenció no gastada i renunciat: 1.438,23 €
Justificació acceptada per part del SOC: 117.129,17 €
Diferencia justificació i acceptació: 6.526,50 €

Subvenció cobrada: 125.093,90 €
Import a reintegrar: 7.964,73 €
Interessos legals: 112,65 €
Total: 8.077,38 €

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/10/2016
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 renúncia per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de la part de
la subvenció atorgada i no exhaurida pel Servei d’Ocupació de Catalunya per un import de mil
quatre-cents trenta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims (1.438,23.- euros).
SEGON.- Aprovar l’acceptació de la revocació realitzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya
de l’import sis mil cinc-cents vint-i-sis euros amb cinquanta cèntims (6.526,50.- euros).
TERCER.- Aprovar la devolució d’ingrés al Servei d’Ocupació de Catalunya per un import total
de set mil nou-cents seixanta-quatre euros amb setanta-tres cèntims (7.964,73.- euros).
QUART.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació del pagament del total
de la part corresponent als interessos legals per import de cent dotze euros amb seixanta-cinc
cèntims (112,65.- euros), que s’imputarà a la partida 840 01100 35200, interessos de demora.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària, i es farà arribar al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) comprovant de la mateixa, al següent compte corrent:
Compte restringit del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Número de compte: 2100 1183 35 0200135636
IBAN: ES3521001183350200135636

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT EDUCADORA
Educació

013. Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i
el Departament d'Ensenyament per al Pla educatiu d'entorn del curs 2016-17
Número d'expedient N662/U960/2015/005
Atès que la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016 va aprovar el Conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte el desenvolupament del Pla Educatiu
d'Entorn;

Atès que el desenvolupament del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses que cal atendre
i que a aquests efectes la clàusula dotzena del Conveni estableix que els recursos econòmics
que es destinaran al projecte es concretaran en una addenda al conveni;
Atès que en data 25 de juliol de 2016 la Direcció General d'atenció a la Família i Comunitat
Educativa ens va fer arribar dos exemplars de l'addenda econòmica al conveni de col·laboració
esmentat al paràgraf primer del present acord , per tal de que pugui ser aprovada i signada per
l'organ competent d'aquest Ajuntament:
Atès que la signatura d'aquesta addenda no suposa cap increment de despesa per a
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ni pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, tal i com s'estableix a la clàusula dotzena del conveni que regula el
desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn;
Vist l'informe tècnic emès en data 11 d'octubre de 2016 per la Cap del Departament
d'Educació;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/10/2016
D'acord amb 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 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
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 de l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el
departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té per objecte atendre les
despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla
Educatiu d'entorn per al curs acadèmic 2016-2017 i fins al 31 de desembre de 2017, tal i com
s'estableix a la clàusula 4 de l'esmentada addenda.
SEGON: Acceptar l'aportació econòmica del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per import de 13.500 euros (TRETZE MIL euros)
TERCER: Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'addenda objecte del present acord.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Civisme i convivència

014. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i
el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Servei
d'Informació Mediadora

Número d'expedient N662/2016/000038
Atès que la mediació familiar i la civil en general, regulades ambdues a l'article 2 de la Llei
15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit privat, és un mètode de resolució de conflictes
que pot ajudar les persones a gestionar pacíficament les seves discrepàncies, evitar l'obertura
de procediments judicials de caràcter contenciós i posar fi als ja iniciats o reduir-ne l'abast;
Atès que aquest Ajuntament té interès a promoure i difondre la mediació en el seu àmbit de
competència, amb l'objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes que puguin sorgir entre
els ciutadans i ciutadanes del municipi, amb la col·laboració del Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya;
Atès que en data 1 d'agost de 2016 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
va enviar un nou conveni de col·laboració a signar entre el departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte impulsar i
difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils, en general,
mitjançant la gestió per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del Servei d'informació
Mediadora, que es durà a terme en col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya en el marc del servei gestionat per aquest Ajuntament;
Vist l'informe tècnic emès pel Cap de la Unitat d'Educació comunitària i Civisme de data 13
d'octubre de 2016, favorable a la signatura de l'esmentat conveni;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/10/2016
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 l'article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya;
D'acord amb l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre , de règim jurídic del sector
públic;
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 el conveni signat entre l'Ajuntament i el departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya que té per objecte impulsar i difondre la mediació com a mètode de
resolució de conflictes familiars i civils, en general, mitjançant la gestió per part de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat del Servei d'informació Mediadora, que es durà a terme en
col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el marc del servei
gestionat per aquest Ajuntament.
SEGON: Notificar l'acord al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

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:

015. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i I'Àrea Metropolitana de
Barcelona per l'impuls de la mobilitat sostenible mitjançant la promoció de la bicicleta
com a mitjà de transport intermodal en el marc del projecte europeu BiTiBi
Número d'expedient N662/U056/2016/000062
En sessió de data 24 d'octubre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de
col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i I'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'impuls de la mobilitat sostenible mitjançant la
promoció de la bicicleta com a mitjà de transport intermodal en el marc del projecte europeu
BiTiBi;
Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Infraestructures i Espai Públic en data 26 d'octubre
de 2016, que fa referència als canvis no substancials que s'han incorporat a l'esmentat conveni
a suggeriment de l'Àrea Metropolitana de Barcelona;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/10/2016
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 modificació del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i I'Àrea Metropolitana de Barcelona per
l'impuls de la mobilitat sostenible mitjançant la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport
intermodal en el marc del projecte europeu BiTiBi, que consta en el document annex al present
acord.
Segon.- Facultar a l'Alcaldesa o persona en qui es delegui, per a la signatura del conveni de
col·laboració aprovat en aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Enric Ticó i Buxados de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya i als senyors Antonio Poveda Zapata i Sebastià Grau i Àvila de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.
Abandona la sessió la Sra. Olga A. Puertas.

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

016. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment obert,
tràmit d'urgència, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
d'enderroc parcial de l'edifici sud de l'escola Amat Verdú - Adequació dels espais
exteriors alliberats
Número d'expedient N802/U633/2016/000064
En sessió de data 21 de juliol del 2016, el Ple municipal aprova el conveni de col·laboració i els
seus annexos entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, l'objecte del qual és la realització de les obres d'ampliació i
rehabilitació de l'escola Amat Verdú, així com fixar les aportacions econòmiques en relació a
les esmentades obres;
En sessió de data 24 d'octubre de 2016 s'aprova inicialment el Projecte d'obra municipal
ordinària d'enderroc parcial de l'edifici sud de l'escola Amat Verdú - Adequació dels espais
exteriors alliberats (X116/U633/2016/8), amb un pressupost d'execució per contracte de cent
quinze mil euros (115.000,00 €, IVA inclòs), essent el pressupost base 95.041,32 € i l'IVA 21%
de 19.958,68 €, amb un volum construït a eliminar de 2.542,97 m3. Essent una actuació
coordinada amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la redacció del
projecte a càrrec de l'arquitecte .............;
Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de regir
la contractació de les obres previstes a l'esmentat projecte, elaborat per a tal fi pels serveis
d'aquest Ajuntament;
Vist l'informe, de data 26 d'octubre de 2016, emès pel cap del servei d'Equipaments Públics,
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de l'esmentat contracte, així com del procediment
d'urgència en la contractació;
D'acord amb l'article 6 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 (TRLCSP), que defineix les
característiques dels contractes d'obres;
D'acord amb l'establert als articles 157 i següents del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), l'adjudicació s'efectuarà pel procediment obert i tramitació urgent;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/10/2016

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,

S'acorda:
PRIMER- APROVAR l'aplicació del tràmit d'urgència a l'expedient de contractació de les obres
definides al Projecte d'obra municipal ordinària d'enderroc parcial de l'edifici sud de l'escola
Amat Verdú - Adequació dels espais exteriors alliberats (N802/U633/2016/000064), pels motius
acreditats a l'expedient administratiu.
SEGON: APROVAR l'expedient i el plec de clàusules administratives per a la contractació de
les esmentades obres, que es durà a terme mitjançant tràmit d'urgència i procediment obert, de
conformitat amb la normativa aplicable.

El pressupost de licitació del projecte ascendeix a 95.041,32 € més l'IVA per import de
19.958,68 €, i el termini màxim efectiu per a l'execució de les obres s'estableix en dos mesos
(2) mesos.
L'esmentada contractació restarà condicionada a l'aprovació definitiva del projecte d'obres.
TERCER- CONVOCAR la contractació pel procediment obert, amb subjecció al plec de
clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de
TRETZE (13) dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la licitació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que els possibles interessats hi concorrin.
QUART- AUTORITZAR la despesa per l'import màxim de 115.000,00 € (IVA inclòs) dins del
pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633.93301.63202 - Millora i
Rehabilitació Equipaments Educatius, del vigent pressupost de la Corporació.
CINQUÈ- PUBLICAR l'anunci de licitació al DOGC i al perfil del contractant de l'Ajuntament, en
la forma prevista a l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Protecció de la legalitat urbanística

017. Aprovació de declarar no legalitzables les obres executades i ordre d'adopció de
mesures de restauració de la realitat física alterada
Número d'expedient X213/2015/000089
El cap del Departament del Territori i Població en data 21 de maig de 2014 informa d'un
empadronament a uns baixos del carrer Llibertat, número 21 que, cadastralment i
urbanísticament consta com a local comercial.
En data 5 de maig de 2016, mitjançant decret número AP26160685, es va incoar expedient de
protecció de la legalitat urbanística número X213/2015/000089 en relació a les obres
executades a les entitats local 1 i local 2 de planta baixa del carrer Llibertat 21, consistent en
l'acondicionament dels dos locals per a destinar-los a habitatge, sense llicència municipal, i es
va comunicar a la Sra. Anna Balletbó Molins, com a propietària dels esmentats locals, amb
referència cadastral 8981503DF1798A0001BE (local 1) i 8981503DF1798A0002ZR (local 2),
que, d'acord amb l'informe tècnic de data 7 d'abril de 2015, les obres executades no son
legalitzables, atès que segons el règim urbanístic vigent aplicable a la finca, en raó a la seva
qualificació i densitat màxima d'habitatges fixada per a la finca, no s'admet incrementar el
nombre d'habitatges preexistents legalment implantats en les plantes pis.
En data 10 de juny de 2016, amb registre general d'entrada 2016016814, la Sra. ..........
presenta al·legacions.
L'Arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'obres i Activitats en data 12
d'agost de 2016 emet el següent informe:
" L'arquitecte municipal sotasignat, en relació a les actuacions d'ofici formulades respecte
l’emplaçament de referència i concretament respecte al tràmit d'audiència atorgat als
interessats i revisades les al·legacions presentades, un cop revisada la documentació que
consta a l'expedient, informa:
S'ha presentat al Registre d'Entrada com a Recurs de Reposició.

La instant manifesta ser propietària dels locals en els que s'han fet les actuacions denunciades
i exposa, en quant al local-1 que les obres es varen fer l'any 1967, considerant prescrita la
infracció i, en quant al local-2, que mai ha estat alterada la seva configuració interior com a
local de negoci, cosa comprovable "penetrant en el local".
Al respecte, s'ha de significar:
1) L'escrit presentat no es pot qualificar com a "Recurs de Reposició" doncs aquest no és
procedent davant d'un acte de mera incoació de procediment, havent-se de qualificar les
manifestacions contingudes només com a al·legacions, dins del termini d'audiència atorgat
prèviament a adoptar l'acord que correspongui.
2) Pel que fa al local-1 (situat a la dreta, entrant a la finca), en cap moment s'ha acreditat que
les obres detectades i verificades per l'informe d'inspecció de 06/06/2014 hagin estat
executades l'any 1967, doncs el sol fet que el contracte d'arrendament d'aquest local formalitzat
en data 18/10/1967 inclogués una clàusula en la que el propietari autoritza a l'arrendatària a
realitzar obres a l'interior del local (realització d'envans) per a habilitar una part com a habitatge,
no acredita "per se" que aquestes obres autoritzades per la propietat s'hagin arribat a fer per
part d'aquella arrendatària. Malgrat tot, en l'hipotètic supòsit que s'haguessin realitzat, es
tractaria d'un condicionament d'una part del local (el que es consideraria una "rebotiga"), el qual
mantindria contractualment el caràcter de local de negoci com a ús principal.
L'únic acreditat és que s'havia produït un empadronament de 3 persones en aquest local entre
els anys 1970 i 1975, la qual cosa no implica per sí mateixa que l'Ajuntament hagi "convalidat la
conversió en habitatge d'aquest local", doncs l'empadronament és un dret de caràcter personal
i el seu registre per part municipal és un acte reglat no susceptible de produir efectes
urbanístics.
Tampoc no consta que s'hagués tramitat cap autorització administrativa al respecte del canvi
d'ús a habitatge. Val a dir, a més, que el que sí consta en aquest emplaçament és una llicència
d'obres menors atorgada el 02/04/2004 per REFORMA: CONDICIONAMENT LOCAL AMB
ELIMINACIÓ D'ENVANS (Exp. X126/2003/647). També consta permís d'ACTIVITAT PER
VENDA DE FRUITES I VERDURES en data 29/01/2010 (exp. 208/2010/010), amb baixa el
30/08/2010. Val a dir que el rètol identificatiu d'aquesta anterior activitat sobre el portal del local
restava encara visible en la visita d'inspecció de 06/06/2014.
Nogensmenys, també s'ha pogut comprovar que l'any 2008 existia sobre la porta d'aquest local
la retolació d'una anterior activitat (de serveis informàtics, aquesta sense que consti llicència
municipal) circumstància que confirma que en els 6 anys anteriors a la inspecció el local tenia
una destinació a activitats comercials i no d'habitatge. A continuació es reprodueix imatge
extreta de l'històric de l'aplicació "google maps (street view)" datada el juny de 2008.
L'únic document acreditatiu per fixar fefaentment la data de l'acondicionament del local com
habitatge és la Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació núm. SLBB01458114001 cursada per
l'Agència d'Habitatge de Catalunya en data 25/04/2014 en base al Certificat d'habitabilitat
signat per .............., arquitecta tècnica. A aquest respecte, reiterant el ja dit en anterior informe
de 07/04/2015, val a dir que al document d'atorgament de la referida Cèdula consta
l'advertiment de manca acreditació de la legalitat de l'habitatge, de conformitat amb el previst a
l'art. 26.5 bis de la Llei 18/2007 segons la redacció establerta per la Llei 9/2011 que a
continuació es transcriu:
«L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que l’habitatge compleix els
requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització de les
construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística. Per a
protegir els drets dels adquirents, quan en la tramitació de la sol·licitud de la cèdula
d’habitabilitat es posi de manifest que l’ús d’un immoble com a habitatge pot no adequar-se a la
legalitat urbanística, s’ha de fer constar aquesta circumstància en el document d’atorgament de
la cèdula, i el fedatari públic ho ha de posar en coneixement de l’adquirent en el moment
d’autoritzar el document de transmissió.»

Per tant, al període d'una eventual prescripció només seria computable a partir de la acreditació
de habitabilitat d'aquest local l'any 2014, no havent-se per tant complimentat el termini de 6
anys fixat per la legislació d'Urbanisme vigent per la prescripció de les actuacions de
restabliment de la legalitat, en cap cas.
2) Pel que fa al local-2 (esquerra entrant a la finca), si be es cert que interiorment no s'ha pogut
constatar el seu estat actual, això ha estat motivat per la reiterada negativa dels seus ocupants,
per la qual cosa l'informe d'inspecció s'ha hagut de fonamentar exclusivament en indicis
indirectes. En tot cas, si l'afirmat per la propietat fos cert, no hauria d'existir motiu per aquesta
negativa a facilitar la inspecció, cosa que per sí mateix ja implica base per a la incoació de
l'expedient i la imposició de sanció. En tot cas, si a requeriment de part es facilités
posteriorment la inspecció i es verifiqués la inexistència (o reversió) d'aquesta transformació, es
procediria a tenir per restablerta la legalitat en aquest local-2.
En base al conjunt de les al·legacions presentades pels agents intervinents en l'actuació
estudiada abans detallades i atenent tot l’anteriorment exposat, es proposa:
1.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions formulades pels motius abans detallats.
2.- CONFIRMAR que les obres i instal·lacions executades i usos implantats sense la preceptiva
llicència i autorització municipal són constitutives d'infracció urbanística i tenen caràcter de NO
LEGALITZABLES.
3.- ORDENAR el cessament definitiu de l'ús com habitatge - atenent la inviabilitat de la seva
legalització - de les entitats local 1 i local 2 de planta baixa del c/ Llibertat 21, així com la seva
restitució als seus estats originals i ús preexistent de locals, prèvia la obtenció de la llicència
municipal d'obra corresponent.
4.- INCOAR expedient sancionador per a l'establiment de els sancions que corresponguin per
la infracció urbanística comesa als diversos agents intervinents."
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’Ajuntament, en el supòsit que les obres
executades siguin manifestament il·legals, mitjançant la resolució del procediment de
restauració de la realitat física alterada, ha d’acordar l’enderrocament de les obres a càrrec de
la persona interessada i ha d’impedir definitivament els usos a què podien donar lloc.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016

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.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 10 de juny de 2016, amb
registre general d'entrada 2016016814, per la Sra. ........, propietària dels locals 1 i 2 de planta
baixa del carrer Llibertat , 21, al sí de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat
el dia 5 de maig de 2016, mitjançant decret número AP26160685 i amb número d'expedient
X213/2015/000089, d'acord amb l'informe emès en data 12 d'agost de 2016 per l'arquitecte
municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació esmentat en els antecedents
del present acord.
Segon.- Declarar no legalitzables les obres executades per part de la Sra. .............. consistents
en l'acondicionament dels locals 1 i 2 de planta baixa del carrer Llibertat 21 per a destinar-los a
habitatges d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 7 d'abril de 2015 on fa

constar que al règim urbanístic vigent aplicable a la finca, en raó a la seva qualificació i densitat
màxima d'habitatges fixada per a la finca, no s'admet incrementar el nombre d'habitatges
preexistents legalment implantats en les plantes pis, i, en conseqüència,
Tercer.- Ordenar a la Sra. ................., com a propietària dels locals 1 i 2 de planta baixa del
carrer Llibertat 21, el cessament definitiu de l'ús com a habitatge - atenent la inviabilitat de la
seva legalització - així com la seva restitució als seus estats originals i ús preexistent de locals,
prèvia la obtenció de la llicència municipal d'obra corresponent.
Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim de 45 dies, comptadors
des de la notificació del present acord i a càrrec de les persones obligades, d'acord amb el que
preveu l'article 119.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Quart.- Advertir a la interessada que, d'acord amb els articles 125 a 129 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, si
transcorreix el termini d’execució voluntària establert en aquesta ordre de restauració sense
que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan competent podrà decidir si, ateses les circumstàncies
concurrents, estableix un nou termini per a l’execució voluntària i íntegra de l’ordre dictada o
escau la seva execució forçosa pels mitjans d’execució subsidiària o multa coercitiva per una
quantia de 300 a 3.000 euros, per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha
estat ordenat. Aquestes multes no tenen naturalesa sancionadora i són compatibles amb les
multes que es puguin imposar en un procediment sancionador de conductes tipificades com a
infraccions urbanístiques.
D'acord amb l'article 123 i 124 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en qualsevol moment anterior a
l’execució forçosa de la mesura de restauració adoptada, la persona obligada pot instar-ne
l’execució voluntària mitjançant la presentació d’un programa de restauració en el qual s’ha de
fixar justificadament el termini necessari i suficient per executar-la. Com la restauració requereix
un projecte tècnic d’obres per a la seva execució, s'haurà ha de sol·licitar, simultàniament a la
presentació del programa de restauració, la llicencia corresponent

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Desenvolupament econòmic

018. Aprovació de la pròrroga del contracte per la prestació del servei relatiu al programa
de formació i assessorament a persones emprenedores per a la posada en marxa
d'iniciatives d'emprenedoria social en fase llançadora, a favor de l'empresa TANDEM
SOCIAL, SCCL.
Número d'expedient N805/U665/2016/000001
Atès que la Junta de Govern Local en data 2 de novembre de 2015, va aprovar l’adjudicació del
contracte per la prestació del servei relatiu al programa de formació i assessorament a
persones emprenedores per a la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedoria social en fase
llançadora a l'empresa TANDEM SOCIAL, SCCL.
Atès que en data 6 de novembre de 2015 es va signar l'esmentat contracte i la seva durada és
d'1 any, a comptar des de la data de la signatura.
Atès que a la clàusula tercera del contracte es preveu la possibilitat d'acordar una única
pròrroga pactada per un any més, per mutu acord de les parts, fins un màxim de 2 anys,
inclosa la durada del contracte inicial.

Vista la sol·licitud presentada per l'empresa adjudicatària en data 18 d'octubre de 2016, núm.
registre d'entrada 2016027562, mitjançant la qual manifesta la seva voluntat d'instar la pròrroga
de l'esmentat contracte, pel període comprès des del 6 de novembre de 2016 fins el 5 de
novembre de 2017 (ambdós inclosos), sent la prestació real del servei de 10 mesos, quedant
exclosos els mesos de juliol i agost, per un import de 19.500,00 .-euros més l'IVA corresponent,
quedant per tant un import total de 23.595 € IVA inclòs.
Atès que en data 7 d'octubre de 2015, l'empresa TANDEM SOCIAL SCCL en compliment de
les obligacions estipulades al contracte, va constituir una garantia en efectiu a la Caixa
Municipal amb registre d'entrada núm. 2015024161 a favor d'aquest Ajuntament per import de
975€ i que aquesta garantia respón en compliment de les obligacions per a la pròrroga que es
sol·licita.
Vist l'informe emès en data 20 d'octubre de 2016, per la Cap de la Unitat d'Atenció a Empreses
i Emprenedors amb el vistiplau del Cap del Servei de Desenvolupament Econòmic, que informa
favorablement la pròrroga sol·licitada.
Atesa la necessitat de tramitar la pròrroga per donar cobertura a la prestació de dit servei.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/10/2016

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 pròrroga del contracte per la prestació del servei relatiu al programa de
formació i assessorament a persones emprenedores per a la posada en marxa d'iniciatives
d'emprenedoria social en fase llançadora, durant el període comprés entre el 6 de novembre
de 2016 i el 5 de novembre de 2017 (ambdós inclosos), amb l'empresa TANDEM SOCIAL
SCCL.
SEGON: Autoritzar la despesa a l'empresa TANDEM SOCIAL SCCL, per un import de vint-itres mil cinc-cents noranta-cinc euros (23.595,00 .-euros IVA INCLÒS), que s'imputarà de la
següent manera:
- 11.797,50 euros IVA INCLÒS, a càrrec de l'aplicació pressupostària 665.43300.22706,
Projecte emprenedoria COBOI del pressupost municipal de l'any 2016.
- 11.797,50 euros IVA INCLÒS, a càrrec de l'aplicació pressupostària 235.43300.22706
Projecte emprenedoria COBOI del pressupost municipal de l'any 2017.
El pagament es farà efectiu d'acord amb les estipulacions de la clàusula 9a del Plec de
clàusules administratives i de prescipcions tècniques particulars mitjançant transferència
bancària, una vegada conformades les factures pels tècnics municipals.

TERCER: Notificar aquest acord a l'empresa TANDEM SOCIAL SCCL i requerir-la perquè
concorri a formalitzar la signatura de la pròrroga del contracte dins del termini dels 15 dies
hàbils.
QUART.- Facultar el Tinent d'Alcalde Sr. J. Angel Carcelén Luján, perquè en nom i
representació de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga del contracte en document administratiu.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Mercats

019. Aprovació de declarar extingida la concessió de l'ús privatiu de la parada núm. 7 i
magatzem núm. 6 del mercat municipal Torre de la Vila, per renúncia de la seva titular i
aprovació de la reversió de la concessió a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient N787/U665/2016/000011
Atès que la Sra. ..............., és la titular de la concessió de l'ús privatiu de la parada núm. 7 i
magatzem núm. 6 del mercat municipal Torre de la Vila, destinada a l'activitat de forn de pa, en
virtut del decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació de Governança i Ciutadania número
AP20150383, de data 3 de juny de 2015, per un termini de 10 anys que finalitza el 26 de maig
de 2025.
Vista la instància presentada per la Sra. ..............., de data 15 de setembre de 2016, núm.
registre general d'entrada 2016024013, en la qual renúncia a la concessió de l'ús privatiu de la
que és titular.
Vist l'informe tècnic emès pel departament de Promoció de la Ciutat, de data 13 d'octubre de
2016, segons el qual, en inspecció realitzada, es conclou que tant la parada com el magatzem
es troben en perfecte estat, que no existeixen desperfectes que requereixin reparacions i que la
Sra. .............. va fer el lliurament del bé a l'Ajuntament en data 30 de setembre de 2016.
Atès que la renúncia no és contraria a l'interès públic ni perjudica a tercers, es considera que es
pot procedir a acceptar la renúncia efectuada per la Sra. ................., amb efectes 1 d'octubre
de 2016.
Vist l'apartat 5.1 de la clàusula 5 del Plec de condicions aprovat per la Junta de Govern Local
en data 13 de setembre de 2004, que va regir l'adjudicació d'aquesta concessió, on es preveu
com a causa d'extinció de les concessions atorgades la renúncia del seu titular.
Vist el Decret 335/1998, de 17 d'octubre, que aprova el reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016
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 declarar extingida per renúncia de la seva titular la concessió de l'ús privatiu
de la parada núm. 7 i magatzem núm. 6 del mercat municipal Torre de la Vila, de la qual és
titular la Sra. .....................
Segon.- Aprovar la reversió a l'Ajuntament de la concessió de l'ús privatiu de la parada núm. 7 i
magatzem núm. 6 del mercat municipal Torre de la Vila.
Tercer.- Procedir a l'actualització de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord amb
el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de
patrimoni dels ens locals, a l'actualització de les dades cadastrals per part del departament
d'Informació del Territori i Població, a l'actualització del cens de la Taxa de recollida i transport

de residus comercials i a l'actualització del cens de la Taxa de Manteniment i gestió dels
mercats municipals, amb efectes 1 d'octubre de 2016.
Quart.- Procedir a la devolució de les garanties definitives constituïdes en data 25 de juny de
2015 amb registre d'entrada núm. 2015017001, per import de dos-cents vint-i-tres euros
(223,00 euros) corresponent a la parada núm. 7 i amb registre d'entrada núm. 2015017002, per
import de setenta-quatre euros (74,00 euros) corresponent al magatzem núm. 6, del mercat
Torre de la Vila.
Cinquè.- Notificar aquest acoard a la Sra. .......................... i a l'Associació de Comerciants del
Mercat Municipal Torre de la Vila.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Medi ambient

020. Aprovació de la modificació de l'autoritzat i disposat de les aplicacions
pressupostàries, corresponents a la contractació per al subministrament d'energia
elèctrica i gas natural canalitzat, durant l'any 2016
Número d'expedient N804/U630/2015/000088 - N804/U630/2016/000003
Atès que la Junta de Govern Local en data 29 de febrer de 2016 va aprovar l'adjudicació del
Lot 2 i Lot 3S1 del contracte de subministrament d'energia elèctrica i en data 11 d'abril de 2016
va aprovar l'adjudicació dels lots L6 i L8 del contracte de subministrament elèctric i de gas
natural canalitzat per a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2016, a favor de
l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA,
D'acord amb l'informe de data 18 d'octubre de 2016, emès pel tècnic municipal d'Eficiència
Energètica indica que, com a conseqüència de les mesures d'eficiència energètica adoptades
durant l'any 2016, s'han produït una sèrie d'estalvis energètics i econòmics. D'altra banda,
també fa constar que alguns equipaments han augmentat el seu consum previst i pressupostat
com a conseqüència d'activitats puntuals realitzades, per la qual cosa es proposa regularitzat
algunes assignacions. Amb tot, l'estalvi total previst d'assolir a final d'any en el conjunt de
subministraments de gas, electricitat i aigua del vigent pressupost municipal suposa un total de
244.739,40 euros. Per tant, també cal reduïr les adjudicacions realitzades en els esmentats
subministraments per un valor total de 94.695,03 euros.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/10/2016
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 donar de baixa de l'autoritzat i disposat a l'empresa Gas Natural
Comercializadora, SA, pel contracte de subministrament d'energia elèctrica i de gas natural
canalitzat durant l'any 2016, l'import de130.437,82 €, d'acord amb l'informe emès pel tècnic
municipal d'eficiència energètica, annex a l'expedient, de les aplicacions pressupostàries
següents i pels imports indicats:

- 630.33211.22100 Subm.Energia Elèctrica Biblioteques: 24.414,02 €
- 630.33301.22100 Subm.Energia Elèctrica Can Castells: 630,96 €
- 630.23208.22100 Subm.Energia Elèctrica Casals d'Avis 5.368,78 €
- 630.33703.22100 Subm.Energia Elèctrica Casals de Barri: 45.930,11 €
-630.49103.22100 Subm. Energia Elèctrica Emissora: 290.42€
-630.32300.22100 Subm. Energia Elèctrica Escoles Bressol: 2.143,66€
-630.34200.22100 Subm. Energia Elèctrica Instal.lac. Esportives: 20.166,75€
-630.17203.22120 Subm. Energia Elèctrica Can Julià: 875.86€
-630.33300.22130 Subm. Energia Elèctrica Masoveria Can Barraquer: 75,13€
-630.43120.22100 Subm. Energia Elèctrica Mercat Torre de la Vila: 1.569,46€
-630.33300.22140 Subm. Energia Elèctrica Museu Can Barraquer: 12.729,56€
-630.43300.22100 Subm. Energia Elèctrica Palau Marianao 5.966,77€
-630.33703.22102 Subm. Gas Casals de Barri: 59,31€
-630.34200.22102 Subm. Gas Instal.lac. Esportives: 9.774,05€
-630.33300.22132 Subm. Gas Masoveria Can Barraquer: 442,97€

SEGON: Aprovar l'ampliació de l'autoritzat i disposat del contracte de subministrament
d'energia elèctrica i de gas natural canalitzat, durant l'any 2016, l'import de 35.742,79 €,
d'acord amb l'informe emès pel tècnic municipal d'Eficiència Energètica, annex a l'expedient.
L'esmentat import anirà reintegrat a l'autoritzat i disposat a l'empresa Gas Natural
Comercializadora, SL, de les següents aplicacions pressupostàries, pels imports indicats:
-630.92080.22100 Subm. Energia Elèctrica Dependències municipals: 7.057,42€
-630.17203.22130 Subm. Energia Elèctrica Ermita Sant Ramon: 328,28€
-630.32601.22100 Subm. Energia Elèctrica Escola de Música: 2.681,38€
-630.32301.22100 Subm. Energia Elèctrica Escoles Públiques: 14.570,86€
-630.17203.22100 Subm. Energia Elèctrica Masia Torrelavila: 947,13€
-630.92080.22102 Subm. Gas Dependències municipals: 1.337,64€
-630.32300.22102 Subm. Gas Escoles Bressol: 466,36€
-630.32301.22102 Subm. Gas Escoles Públiques: 8.353,73€
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Residus municipals urbans

021. Aprovació de la modificació del contracte de subministrament dels diferents
elements i equips necessaris per a la implantació d'un sistema integral de recollida de
residus municipals (model 5 fraccions).
Número d'expedient N803/U630/2015/000015
La Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2015 va adjudicar el contracte per al
subministrament dels diferents elements i equips necessaris per a la implantació d'un sistema
integral de recollida de residus municipals (model 5 fraccions), que són: vehicles, equips
monooperadors amb braç robot, recollidors-compactadors, rentacontenidors i contenidors,
durant els anys 2015 i 2016. mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, subjecte a regulació
harmonitzada, a l'empresa Nord Easy Ibérica, SLU amb CIF ..........., segons proposta elevada
per la Mesa de Contractació de data 17 de novembre de 2015.
Vist l'informe tècnic emès en data 5 d'octubre de 2016 per la directora de l'àrea de Ciutat
Sostenible segons el qual ni a les especificacions tècniques contingudes al plec de
prescripcions tècniques particulars ni a les contingudes a l'oferta presentada per l'adjudicatari
del contracte es contempla el necessari compliment de la normativa d'accessibilitat i no
discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats, substancialment recollida
a l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer;

Vist l'informe jurídic emès en data 5 d'octubre de 2016 segons el qual el subministrament dels
accessoris del contenidors proposats suposa una modificació del contracte que s'encabeix en
el previst a l'epígraf a) de l'apartat 1r de l'article 107 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;
Vist que l'acompliment de les determinacions precisa del subministrament addicional dels
següents accessoris:
a) Manilles per a l'obertura de la tapa per a la introducció de residus;
- 399 manilles per als contenidors de la fracció resta.
- 399 manilles per als contenidors de la fracció orgànica.
La resta de contenidors -envasos, paper i vidre-, en el termes recollits a l'oferta contractada es
considera que compleixen les determinacions de la normativa d'accessibilitat en aquest concret
extrem.

b) 1.794 pictogrames per a invidents per al total del volum de subministrament dels
contenidors.
Vist l'escrit presentat per l'adjudicatària del contracte -Nord Easy Ibérica S.L.U.-, en data 9 de
setembre de 2016 on s'oferten els accessoris abans esmentats per un total de noranta quatre
mil set-cents trenta-nou euros amb trenta-set cèntims (94.739,37 euros) i que és informada
favorablement per la directora de l'àrea de Ciutat Sostenible
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016
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 subministrament dels diferents elements i equips necessaris
per a la implantació d'un sistema integral de recollida de residus municipals (model 5 fraccions),
que són: vehicles, equips monooperadors amb braç robot, recollidors-compactadors,
rentacontenidors i contenidors, adjudicat a l'empresa Nord Easy Ibérica, SLU, amb CIF ...........,
per un import de noranta quatre mil set-cents trenta-nou euros amb trenta-set cèntims
(94.739,37 euros) dels quals setanta vuit mil dos-cents noranta-set euros ( 78.297 euros)
corresponen a la base i setze mil quatre-cents quaranta-dos euros amb trenta-set cèntims
(16.442,37 euros) a l'IVA.
Segon.- Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini de quinze
dies següents a la notificació, presenti el document acreditatiu d'haver constituït la garantia
definitiva complementària per l'import de tres mil nou-cents catorze euros amb vuitanta-cinc
cèntims (3.914,85 euros) i formalitzi el corresponent contracte administratiu.

L'import esmentat 94.739,37 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 630 16210 62300 - Adquisició contenidors recollida residus
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

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

022. Ratificació del Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores, entre
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
i aprovació del projecte formatiu..

Número d'expedient N409/U0050/2016/004

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar el conveni marc de col·laboració
educativa amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, per acord de la Junta de
Govern del 26 de juny de 2012, modificat per la mateixa Junta en data 5 de desembre de 2013
número PCG1311023.
Vist el RD 592/2014, d' 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris.
Vist el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió
en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de
formació.
Vist el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l'eficiència, i per la normativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants
de la universitat.
Vist l'informe tècnic de data 25 d'octubre
formalitzar i aprovar el projecte formatiu.

de 2016 en el qual es justifica la idoneitat de

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016
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.
S'acorda:

PRIMER: Ratificar el Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores, que s'annexa, signat
en data 17 d'octubre del 2016 entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona, amb l'objectiu de regular les pràctiques externes d'estudiants
d'aquesta Universitat en la nostra Corporació.
SEGON: Aprovar el projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant
...................., alumna de la Universitat de Barcelona, per a la realització de pràctiques
acadèmiques dels estudiants amb entitats col·laboradores, a signar entre l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i l'alumna.
TERCER: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició de pagament a la Fundació
Bosch i Gimpera amb NIF ............., domiciliada al C/Baldiri Reixac, 4 i 6, torre D 08028 de
Barcelona, l'import total de 121€ (100€ més 21% IVA).

L'Import esmentat 121 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 240 92000 16211, Beques estudiants pràctiques..

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Prevenció de riscos laborals

023. Incorporació com annex al Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la tercera fase
d'actuacions bàsiques
Número d'expedient N552/2016/001
Atès que l'article 40.2 de la Constitució espanyola encomana als poders públics, com un dels
principis rectors de la política social i econòmica, vetllar per la seguretat i higiene en el treball.
Atès que la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, que emana
d'aquest principi constitucional, és el marc normatiu estatal en matèria de seguretat i salut
laboral, al mateix temps que va transposar la Directiva 89/391/CEE del Consell de 12 de juny
de 1989, sobre aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i salut dels
treballadors en el treball.
Atès que l'article 16 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals fa
referència a l'obligatorietat de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals en totes les
empreses i administracions a les quals els hi és d'aplicació aquesta norma.
Atès que la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la Prevenció
de Riscos Laborals, incorpora un nou redactat a aquest article 16 de la Llei 31/1995 de 8 de
novembre, en el sentit de reforçar el deure d'integrar la prevenció en el sistema de gestió de la
empresa o administració, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells
jeràrquics.
Atès que el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció , determina en el seu article 1r. l'obligatorietat d'integrar la prevenció de riscos en el
conjunt de les activitats i decisions de l'empresa o administració, tant en els processos tècnics,
en l'organització del treball i en les condicions en que aquest es presta , com l'obligació de tots
els nivells jeràrquics d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que realitzin o
ordenin i en totes les decisions que adoptin.
Atès que el RD 604/ 2006 de 19 de maig, que modifica el Reglament dels Serveis de
Prevenció, dóna una nova redacció a l'article 2n, sota l'encapçalament de Pla de Prevenció de
Riscos Laborals, on s'estableix que el Pla és l'eina mitjançant la qual s'integra l'activitat
preventiva en l'empresa o administració pública, el qual ha de ser aprovat per la seva direcció.
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi va establir com un dels objectius estratègics, en l'àmbit dels
recursos humans, en el Pla d'Actuació Municipal per a 2008-2011: Elaborar, aprovar i
implantar un Pla Municipal de Prevenció de Riscos Laborals.
Atès que la Comissió Directiva de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament, que té com a
missió desenvolupar totes aquelles actuacions que la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevenció de Riscos Laborals i els reglaments que la desenvolupen, atribueixen a l'empresari,
per a aplicar la política de prevenció i executar les accions preventives en els diferents àmbits,
va acordar l'elaboració del Pla.
Atès allò que es contempla en el punt 7 del Pla de Prevenció de Riscos Laborals aprovat per la
Junta de Govern Local en data 30.03.2009, el qual fa referència a que s’incorporaran al Pla de
Prevenció de riscos laborals per fases, totes les instruccions de treball i els procediments en
matèria de prevenció elaborats pel Comitè de Seguretat i Salut i pel Servei de Prevenció de
Riscos Laborals, que hagin estat aprovats per la Comissió Directiva de Prevenció de Riscos
Laborals.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/10/2016
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,

S'acorda:
Aprovar la incorporació com annex al Pla de Prevenció de Riscos Laborals dels procediments
en matèria preventiva que conformen la tercera fase d'actuacions bàsiques segons el document
adjunt.

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:

024. Aprovar la modificació de l'objecte de la concessió administrativa respecte a la
parada número 39 del Mercat Centre-La Muntanyeta, que pasarà a tenir un nou espai
(nova parada 15) i aprovació del contingut del conveni a subscriure amb la titular de
l’esmentada concessió.
Número d'expedient Número d'expedient N750/2015/000. Fitxa de l'inventari núm. 232. parada
número 39.
1.- Per acord del Ple municipal de data 22/04/2013 es va aprovar inicialment la memòria
justificativa de la modificació del servei públic del mercat municipal Centre-La Muntanyeta i el
projecte de prestació de l'esmentat servei que suposava la remodelació de l'equipament
municipal, acord que assolí el caràcter de definitiu per manca d'al·legacions en el tràmit
d'informació pública;
Aquesta remodelació ha implicat la recuperació i modificació per part de l’Ajuntament d’espais
l’ús dels quals són objecte de concessions demanials i, per tant, el rescat i modificació de les
mateixes, respectivament.
2.- Quant les obres de reforma i ampliació del Mercat municipal Centre-La Muntanyeta estaven
en avançat estat d'execució, es va considerat convenient una nova intervenció a l'interior del
mercat consistent en el trasllat, de la parada número 39 del mateix, a un nou espai, que forma
la nova parada número 15;
3.- En data 3/06/2016 les anteriors titulars de la concessió de la parada objecte d’aquest
conveni, les Senyores .................. y ..............., van subscriure acta de compareixença, davant
la responsable de la Unitat de Patrimoni de l’Ajuntament, en el que manifestaven expressament
la seva conformitat amb el trasllat referit, que hauria de formalitzar-se mitjançant conveni de
modificació de l'objecte de la concessió demanial de la parada 39, que passarà a tenir com
objecte la futura parada número 15.
En l’esmentada acta de compareixença es va determinar que la nova parada seria
condicionada amb les determinacions i acabats recollits en el projecte d'obres formulat pel Sr.

Valentin Alvarez, Arquitecte, director facultatiu de les obres de reforma integral del mercat, que
fou acceptat per l'Ajuntament i per les pròpies compareixents.
Igualment es preveia a l’esmentada acta de compareixença que les instal·lacions de la nova
parada s’executarien per compte i càrrec de l'Ajuntament, i finalment es signaria el
corresponent conveni de canvi de l'objecte de la concessió;
4- Consta a l’expedient els informes respecte a la necessitat i conveniència de modificar el que
estava previst a l’ acta de compareixença subscrita en data 3/06/2016, en el sentit de que la
nova parada (la número 15) sigui adequada directament per la part CONCESSIONÀRIA, però a
càrrec de l’Ajuntament, prèvia obtenció de les llicències preceptives;
5.- L’empresa Peix i Marisc Reinaldos Giménez, SL, és en l’actualitat la titular, entre altres, de
la concessió demanial del mercat municipal Centre-La Muntanyet amb la descripció i dades que
figuren en el Registre de la Propietat, següents:
DESCRIPCIÓN: URBANA. ENTIDAD NÚMERO TREINTA Y NUEVE. Tienda trenta y nueve, en
construcción, de la planta baja , del edificio destinado a MERCADO, en construcción, sito en
Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una
superficie construida de veintitrés metros veintiocho decímetros cuadrados.
DATOS REGISTRALES: Finca registral número 41615 de Sant Boi de Llobregat (IDUFIR
número 08102000286315) inscrita al folio 5, del Tomo 1377, libro 790 de Sant Boi de
Llobregat.
REFERENCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0040ZE.
TÍTULO: Doña .............y doña................., adquirieron, por mitad y proindiviso, de la concesión
administrativa que da derecho al uso de la finca de este número, por título de cesión, mediante
escritura autorizada por el Notario de Sant Boi de Llobregat, don Ángel Querol Sancho, el día
doce de Mayo de dos mil tres, que motivó la inscripción 4 de fecha dos de Julio de dos mil tres.
Per acord d'augment del capital social i modificació dels estatuts de l'empresa Peix i Marisc
Reinaldos Giménez, SL adoptat a la Junta general extraordinària i universal de l'empresa
celebrada el passat dia 22/09/2016, i elevat a públic per escriptura públic autoritzada en la
mateixa data pel Notari Sr. Angel Querol Sancho, número 1209 del seu protocol, pendent
d'inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre de la Propietat de Sant Boi de
Llobregat, les Senyores ....................van aportar llur titularitat respecte a la concessió descrita a
l'esmentada empresa, havent-se autoritzat la transmissió per resolució de la Regidora de
Mercats de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per resolució amb referència AP26161299,
de data.9/08/2016.
CARGAS: Libre de cargas.
6.- L'Ajuntament i Peix i Marisc Reinaldos Giménez, SL, han arribat a un acord de voluntats pel
trasllat de la parada, de manera que passi a tenir per objecte un nou espai -que manca
descriure en el Registre de la Propietat- amb causa a l'expedient de remodelació del mercat.
L’adequació de la nova parada l’efectuarà la pròpia concessionària, obligant-se l’Ajuntament a
abonar l’import del seu cost. La modificació tindrà efectes en el moment en que es signi el
corresponent conveni de trasllat que es sotmet a aprovació;
7.- Vistos els informes emesos pel Servei d’Equipaments municipals, de data 22/09/2016, i pel
Departament de Promoció de la Ciutat.
8.- Vist l'informe de data 17/10/2016 de 2016 emès pel cap del Servei d'Economia i Hisenda,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/10/2016

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,

S'acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de l'objecte de la concessió administrativa respecte a la parada
número 39 del Mercat Centre-La Muntanyeta, que pasarà a tenir un nou espai (nova parada
15) pendent de descripció en el Registre de la Propietat, de titularitat de l’empresa Peix i
Marisc Reinaldos Giménez, SL, amb domicili al Carrer Riera Basté, s/n, 08830 de Sant Boi de
Llobregat i CIF .............., així com el contingut del conveni a subcriure en el que es determina
que l’adequació de la nova parada l’efectuarà la pròpia concessionaria, obligant-se l’Ajuntament
a abonar l’import derivat del trasllat.
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició i reconeixement de l'obligació de l'import total de
QUARANTA NOU MIL QUATRE-CENT DEU EUROS (49.410,00 EUROS), a abonar a
l'empresa Peix i Marisc Reinaldos Giménez, SL, en concepte de contraprestació per les
despeses del trasllat de la concesió, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 207.93300.60000
"Expropiacions i Adquisició de Patrimoni" del pressupost municipal 2016.
L’esmentat import serà abonat per l’Ajuntament empresa Peix i Marisc Reinaldos Giménez, SL
mitjançant xec bancari nominatiu, que serà lliurat en l’acte de de subscripció del conveni de
trasllat.
Tercer.- Anotar aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

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.

