ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2016-29

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

20/07/2016

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

12:10

Convocatòria
Primera

Hora Final: 13:30
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
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Alba Martínez Vélez

No hi assisteix

A proposta de la ponència de Igualtat i drets socials s'acorda introduir per urgència en l'ordre
del dia les següents propostes que es tractaràn com a punts 8è. i 23è.:
008. Aprovació de la sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del Pla
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, per la 1era convocatòria
2016.
023. Aprovació de l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars, del plec de
prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació del Servei
d'Atenció Informativa als Instituts del Servei d'Informació Juvenil El Punt, a adjudicar pel
procediment obert i tràmit ordinari.
A proposta de la ponència de Territori i desenvolupament econòmic s'acorda introduir per
urgència en l'ordre del dia les següents propostes que es tractaràn com a punts 22è. i 24è. al
27è.:
022. Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment obert amb tràmit d'urgència, de la
contractació de les obres pel canvi de la climatitzadora-deshumectadora de la piscina coberta
del poliesportiu municipal la Parellada.
024. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres definides a l'actuació 2,
Enllumenat públic i semàfors del Projecte d'obra municipal ordinària de millora integral en
polígons industrials Salines i Fonollar de Sant Boi de Llobregat.

025. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres definides a l'actuació 1,
Obra Civil i senyalització del Projecte d'obra municipal ordinària de millora integral en polígons
industrials Salines i Fonollar de Sant Boi de Llobregat.
026. Aprovació de la classificació de les proposicions presentades al procediment negociat
sense publicitat, per a la contractació de les obres definides al POMO del ramal d'enllaç amb el
carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002.
027. Aprovació de la rectificació d'errada material de l'acord de la Junta de Govern de data 6-62016, en relació al pressupost d'execució per contracte material de l'aprovació inicial del POMO
de rehabilitació de local per a Centre Obert, situat al c/ Bonaventura Aribau, núm. 32,

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2016-28

Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ALCALDIA
Cultura

002. Aprovació de les bases particulars, la convocatòria pública i annex, per a la
concessió de subvencions per a la participació dins de la Campanya Cavalcada de Reis
2017.
Número d'expedient N627/U224/2017/004
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha de dur a terme la Campanya de Cavalcada
de Reis 2017;
Atès que s'han redactat les bases particulars que han de regular la concessió de subvencions
per a la participació dins de la Campanya Cavalcada de Reis 2017;
Atès que l'article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i, de règim Local de Catalunya i
l'article 122 del ROAS preveuen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes, entitats públiques o privades o particulars les activitats dels quals supleixen o
complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin d'interès local;
Atesa l'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per acord de Ple de data 24
de febrer de 2014 i que per decret d'Alcaldia de 5 de maig de 2014 es va entendre aprovada
definitivament i que va ser publicada íntegrament al BOPB de data 19 de maig de 2014;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016
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 inicialment les bases particulars que han de regular la concessió de
subvencions per a la participació dins de la Campanya Cavalcada de Reis 2017.

SEGON.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions descrites a l'apartat
primer. El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà al dia següent de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de les presents bases aprovades definitivament per la instància de
govern competent , i finalitzarà el dia 16 de setembre de 2016.
Aquesta convocatòria està condicionada al fet que no es presentin al.legacions contra les
bases particulars d'acord amb el que estableix l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local.
TERCER.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual, d'acord amb l'article 174.2.e) del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, per l'import màxim de disset mil euros (14.500,00 €), amb les anualitats
següents:
- Exercici 2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 950.3381.48900 Subvencions entitats
Cavalcada de Reis, la quantitat de 10.875,00 €
- Exercici 2017, a càrrec de l'aplicació pressupostària que es determini en el pressupost de
l'exercici 2017, la resta de l'import.
L'efectivitat d'aquest acord quant a l'anualitat 2017 resta condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del conveni en el pressupost de
l'exercici 2017.
QUART.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases durant el termini de 15 dies,
mitjançant publicació al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
CINQUÈ.- A efectes de la presentació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, es traduiran i publicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància
entre les dues versions, l'original i vàlida serà l'aprovada en llengua catalana.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Mobilitat

003. Aprovació de la sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins el
Programa de carrils bici convocatòria 2016, per al finançament de dues actuacions
municipals
Número d'expedient N662-U056/2016-52
En sessió de data 26 de gener de 2016, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona va aprovar inicialment les Bases reguladores de les subvencions als ajuntaments
metropolitans, per a l'execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables (Programa de
carrils bici); publicada al BOPB de data 8 de febrer de 2016;
L'objecte de la subvenció del Programa de carrils bici de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és
dissenyar una nova xarxa ciclable interurbana en l'AMB, que completi les connexions
municipals existents, que sigui segura i còmoda;
L'Ajuntament, dins de l'esmentat programa està interessat en realitzar les actuacions següents:
- Memòria valorada d'estudi d'implantació de la connexió ciclable des de l'Estació de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
fins l'Anella Verda, amb un pressupost d'execució per contracte de 95.347,00 € (IVA inclòs);

- Memòria valorada d'estudi d'implantació d'un carril bici d'accés al Parc ciclista de Sant Boi de
Llobregat, amb un pressupost d'execució per contracte de 149.607,97 € (IVA inclòs);
Les esmentades actuacions tenen l'objectiu de promoure la mobilitat sostenible, reduir la
contaminació atmosfèrica i acústica, i impulsar accions que facilitin l'interconnexió de xarxes
municipals, reforçant els espais segurs de circulació i aparcament de bicicletes;;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016
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 sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'un ajut total
de 122.477,49 € ( que correspon al 50% de l'import total de les actuacions municipals
proposades), per les actuacions subvencionables dins del Programa de carrils bici de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, d'acord amb les bases reguladores de les subvencions als
ajuntaments metropolitans per a l'execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables;
publicada al BOPB el 8 de febrer de 2016;
Segon.-Aprovar la relació de les actuacions subvencionables, incloses dins del Programa de
carrils bici de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, convocatòria 2016, i que es detallen a
continuació:
- Memòria valorada d'estudi d'implantació de la connexió ciclable des de l'Estació de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la plaça de l'Ajuntament fins l'Anella Verda, amb un
pressupost d'execució per contracte de 95.347,00 € (IVA inclòs);
- Memòria valorada d'estudi d'implantació d'un carril bici d'accés al Parc ciclista de Sant Boi de
Llobregat, amb un pressupost d'execució per contracte de 149.607,97 € (IVA inclòs);
Tercer.- Declarar, als efectes de presentació de la documentació relacionada a la base 6a, que
l'Ajuntament es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Desenvolupament econòmic

004. Aprovació de la sol·licitud de subvenció per al finançament del Programa integral de
foment de l’emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn que convoca el
Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, convocatòria per
a l'any 2016.
Número d'expedient N662-2016-000030
Vista la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament del Programa integral de
foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, feta pública mitjançant l'ordre
EMC/181/2016 de 29 de juny;
Atesa la memòria tècnica descriptiva de l’actuació (Pla de treball), fitxa Entitat , que inclou el
pressupost total de l’actuació, així com el document de sol·licitud que s’adjunten;
Vist l'informe tècnic de data 12 de juliol de 2016, que s'adjunta a l'expedient;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016

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: Sol·licitar d'acord amb allò establert en els bases de la convocatòria aprovada per
l'ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per a la concessió de subvencions públiques destinades
al finançament del Programa Integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa
Catalunya Emprèn , la subvenció per un import de QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS
QUARANTA-NOU euros (44.349,00 €) per a les actuacions descrites a la memòria descriptiva.
SEGON: Aprovar la memòria descriptiva (Pla de treball) de l'actuació objecte de sol·licitud de
subvenció, la sol·licitud i la fitxa Entitat, que implica un pressupost total de NORANTA-NOU
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU euros amb CINC cèntims (99.439,05 €).
TERCER: Declarar no estar incurs de cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
L'Import esmentat 99439,05 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
la partida 665 43300 13 000 (Retribucions Bàsiques Laborals) , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS
Infància, adolescència i família

005. Aprovació de la concessió de subvenció a la Fundació Marianao (Casal Infantil i
Juvenil de Marianao) per portar a terme el programa d'activitats 2016
Número d'expedient N663/2016/000045
Atès que la Fundació Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao) treballa al municipi de
Sant Boi de Llobregat en un conjunt de serveis en l'àmbit de l’atenció a les persones com a
entitat d’iniciativa social i que vol garantir uns serveis de qualitat;
Atès que els projectes de la Fundació Marianao s’emmarquen en un Projecte Educatiu, que
promouen una intervenció comunitària, acompanyant a les persones en el seu procés de presa
d’una consciència crítica i compromesa davant la seva realitat, i col·laborant en la construcció
d’una societat cada cop més justa i solidària;
Vist l'informe tècnic emès per la directora de l'Area d'Igualtat i Drets Socials, en data 5 de juliol
de 2016 que proposa l'atorgament d'una subvenció per l'import de dos cents onze mil vuit-cents
noranta-dos euros (211.892,00 euros) a favor de l'entitat Fundació Marianao (Casal Infantil i
Juvenil de Marianao) per col.laborar en el seu programa d'activitats de l'any 2016;
Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 224 23210 48901
Conveni Fundació Marianao;
Atès que l'art. 88 del Reial Decret 88/2006 de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de
Subvencions, contempla la possibilitat de realitzar pagaments a compte previs a la justificació,
en els supòsits de subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social a
entitats sense ànim de lucre;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que
es generaran en el procediment de concessió de subvencions;
Vist el que preveuen l'article 22.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l'article 12 de l'Ordenança general de subvencions, que preveuen la possibilitat
d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes nominativament en el pressupost
municipal;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016
D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
adminsitracions públiques i del procediment administratiu comú;
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 concessió d'una aportació econòmica de dos cents onze mil vuit-cents
noranta-dos euros (211.892,00 euros) , en concepte de subvenció a l'entitat Fundació Marianao
(Casal Infantil i Juvenil de Marianao), domiciliada al c/Girona, núm. 30, 08830 Sant Boi de
Llobregat, amb NIF G-......................, per portar a terme el seu programa d'activitats de l'any
2016.
SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i l'entitat Fundació Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao), que té per objecte
el desenvolupament del seu programa d'activitats de l'any 2016.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de dos cents onze mil vuit-cents norantados euros (211.892,00 euros), amb la següent distribució:
La Fundació distribuirà aquest import de 211.892 € d’acord amb la distribució següent i en
relació als següents projectes i serveis que porta a terme:
- Centre Obert: 58.038 €
- VPK: 38.639 €
- Projecte David: 23.066 €
- Casal de joves adolescents: 18.614 €
- Taller de reparació de bicicletes: 13.043 €
- Pla de Formació Integral: 11.944 €
- Pla d’Igualtat de la Fundació Marianao: 4.016 €
- Enllaç (Servei de Promoció de l’Associacionisme, la Participació i el Voluntariat): 4.157 €
- Projecte ARIADNE: 28.000 €
- Espai Familiar "El Caliu": 3.375 €
- Projecte "Horts comunitaris de Can Pinyol": 7.000 €
- Projecte Jugatecambiental: 2.000 €
Aquest pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària de la següent manera:
- 50% de la quantitat concedida, un cop signat el conveni.
- 50% restant un cop justificada la quantitat concedida a la presentació de la documentació
justificativa.
QUART.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del conveni de col·laboració objecte del
present acord.
L'Import esmentat 211892 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
la partida 224 23210 48901 Conveni Fundació Marianao , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Formació ocupacional

006. Ratificar els convenis de col.laboració per a la formació pràctica en centres de
treball dins del programa de formació FOAP 2015 per a persones treballadores
desocupades del mòdul de pràctiques (codi 126490/015) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en el domicili (codi 126490/013).
Número d'expedient N662/U234/2016/000017
Atès que en data 17 d’agost de 2015 es publica l’ordre EMO/260/2015 per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació
d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015
(FOAP 2015);
Atès que aquest programa s’adreça al col·lectiu, prioritàriament, de treballadors aturats;
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va resoldre atorgar a CORESSA una
subvenció per a la realització de 33 accions formatives, d'acord amb la resolució d'atorgament
de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, de
caràcter intersectorial, per a persones treballadores desocupades, de data 10 de desembre de
2015, en virtut de l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d’agost, per la qual s'aproven les bases
reguladores, suposant una subvenció de quatre-cents onze mil nou-cents vuitanta-set euros
amb quaranta-vuit cèntims (411.987,48 euros);
Atès que CORESSA abans de l'1 de gener de 2016, ha executat una part de les accions
formatives, per un import de set-cents euros amb seixanta cèntims (700,60 euros);
Atès que, en aplicació de l'acord de Ple Municipal de data 19 de novembre de 2015 i de l'acord
de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2016, es va concretar la subrogació amb
efectes 1 de gener de 2016, per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en concepte de
beneficiari, de la part no executada de la subvenció atorgada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (SOC), que representa un import total de 411.286,88 euros;
Atès que entre les accions formatives atorgades hi ha que inclouen la realització d'un mòdul de
pràctiques en diverses empreses;
Aquest mòduls de pràctiques son els següents:
Mòdul pràctiques (codi 126490/003) del curs d'Operacions auxiliars d’enregistrament i
tractament de dades i documents (codi 126490/001).
Mòdul pràctiques (codi 126490/006) del curs d'Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (codi 126490/004).
Mòdul pràctiques (codi 126490/009) del curs d'Operacions auxiliars d’enregistrament i
tractament de dades i documents (codi 126490/007).
Mòdul pràctiques (codi 126490/012) del curs d'Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (codi 126490/010).
Mòdul pràctiques (codi 126490/015) del curs d'Atenció sociosanitària a persones dependents
en el domicili (codi 126490/013).
Mòdul pràctiques (codi 126490/019) del curs de Serveis auxiliars d’estètica (codi 126490/017).
Mòdul pràctiques (codi 126490/022) del curs de Gestió integrada de Recursos Humans (codi
126490/020).
Mòdul pràctiques (codi 126490/025) del curs d'Organització i gestió de magatzem (codi
126490/023).

Mòdul pràctiques (codi 126490/030) del curs de Desenvolupament d’aplicacions amb
tecnologia web (codi 126490/028).
Mòdul pràctiques (codi 126490/034) del curs d'Operacions auxiliars de serveis administratius i
generals (codi 126490/031).
Atès que l’acció formativa de Mòdul de pràctiques (codi 126490/015) es va iniciar el passat 29
de juny de 2016 i finalitzarà el 26 de juliol de 2016 amb una durada total de 120 hores, les
quals formen part del Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones
dependents en el domicili, els alumnes d'aquest mòdul realitzaran les practiques en el centre de
treball Suara Serveis, SCCL:
Alumnes
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
Atès que, tal com estableix la normativa que regula aquest programa i respecte a l’execució de
pràctiques professionals de les persones participants, en concret, a l'annex 2 punt 6.1 de
l'Ordre EMO/260/2015, la realització de les pràctiques formatives no laborals implica la no
existència de relació laboral entre les persones participants i l’empresa signant;
Atès que la relació entre les persones participants i l’empresa no tindrà, en cap cas, naturalesa
jurídica laboral. Per tant, els/les participants no podran percebre cap retribució per la seva
activitat ni pels resultats que se’n puguin derivar;
Atès que per a la realització de les pràctiques professionals s'han signat els convenis de
col·laboració corresponents; segons el model aprovat pel Servei d'Ocupació de Catalunya
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/07/2016
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 ratificació dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball entre l'Ajuntament, el centre de treball SUARA SERVEIS, SCCL i els
alumnes que es detallen a continuació, que tenen per objecte regular la realització de les
pràctiques professionals de les persones participants de l'acció formativa del Mòdul de
pràctiques (codi 126490/015 corresponent al curs d'Atenció sociosanitària a persones
dependents en el domicili (codi 126490/013):
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Segon.- Notificar aquest acord als alumnes i al centre de treball.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT EDUCADORA
Cooperació, solidaritat i pau

007. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat regulador de la concessió d'una subvenció per a
l'execució del projecte concertat de sensibilització “Ciutats Defensores dels Drets
Humans”
Atès que L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat lidera el projecte “Ciutats Defensores dels
drets humans” que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets
humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania dels municipis participants sobre la necessitat
d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana;
Atès que aquest projecte consisteix en la organització d’activitats de diferent naturalesa
(xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a centres educatius, etc.) amb la participació
de 9 defensors i defensores dels drets humans de diferents països, del 26 de setembre al 8
d'octubre de 2016;
Atès que aquest projecte compta amb la participació dels següents ajuntaments: Sant Boi de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Castelldefels, Viladecans, Gavà, Molins de Rei, Barberà del Vallès, Sant Cugat del Vallès,
Esplugues de Llobregat, Granollers, Sant Joan Despí, Terrassa i Girona, i que també hi
participen la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya,
l'Institut Català Internacional per la Pau, la Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores
Locals de Catalunya, la Casa Amèrica de Catalunya i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament;
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat presentà sol·licitud de col·laboració, suport i
participació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament i execució d’aquest
projecte;
Atès que el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en la seva sessió del 28
de juny de 2016 va aprovar el conveni que s'adjunta entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, regulador de la concessió d’una subvenció per a
l’execució del projecte concertat de sensibilització “Ciutats defensores dels drets humans” (4a
edició).
Atès que segons aquesta proposta de conveni, l’Àrea Metropolitana de Barcelona transferirà
14.000 € a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per al projecte “Ciutats defensores dels drets
humans”;

Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2016 pel Cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i
Pau favorable a la signatura del conveni;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/07/2016
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 el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat regulador de la subvenció per a l'execució del projecte
"Ciutats Defensores dels Drets Humans"
SEGON.- Acceptar l’aportació de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona de CATORZE MIL EUROS
(14.000,00 €) per a que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat gestioni el projecte “Ciutats
defensores dels drets humans”.
TERCER.- Facultar l'Alcaldessa Presidenta per què en nom i representació de l'Ajuntament
signi el conveni de col·laboració, objecte del present acord.
QUART.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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:

008. Aprovació de la sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins
del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, per la 1era
convocatòria 2016.
Número d'expedient N662/U234/2016/000020-Atès que considerant les necessitats que imposa l'actual conjuntura econòmica, tant als
Ajuntaments com a la ciutadania metropolitana, els Òrgans de Govern de l'AMB han acordat
obrir una nova línia de cooperació econòmica, que prioritza dona suport a les politiques socials
dels Ajuntaments metropolitans i posa a la seva disposició un conjunt de recursos destinats a
complementar les actuacions que impulsen en l’àmbit del desenvolupament econòmic del seu
territori, amb l’objectiu de crear i diversificar l’activitat econòmica i de generar llocs de treball.
Atès que el Pla de suport a les politiques socials municipals esdevé, dons, el principal
instrument que es desplegarà durant el mandat per assolir un dels objectius estratègics
prioritaris de l'AMB: mantenir la cohesió social.
Atès que, dins el marc legal de referència aplicable als sistemes públics d’atorgament de
subvencions, la voluntat d’aquestes bases i directrius és prioritzar el suport econòmic als
programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin
els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població
aturada.
Les actuacions proposades dins del projecte per la 1ª Convocatòria 2016, són programes que
generen ocupació directa temporalment, que millorant l’ocupabilitat de les persones aturades, i
aportaran un valor afegit als serveis municipals en els que estaran ubicats.

El projecte esta format per les següents accions:
Acció: Suport a l'Estudi “Tu Pots”. El projecte Reforç Escolar és una iniciativa municipal que vol
fer arribar a l'alumnat de secundària de la ciutat que ho necessiti, la possibilitat de rebre un
suport a l'estudi, el seguiment de tasques escolars i la millora de tècniques i habilitats a l'hora
d'enfrontar-se als reptes que suposa el dia a dia de la vida escolar. Aquesta acció té com a
principal objectiu afavorir la reincorporació al mercat de treball de deu professors/es, durant 9
mesos.
Acció: Agents contra la vulnerabilitat i la pobresa energètica. Amb aquesta acció es pretén
informar i assessorar als i les ciutadanes i en concret a les persones, col·lectius i famílies que
es troben en situació de vulnerabilitat i/o pobresa energètica per tal de propostes per millorar
l'eficiència energètica. Aquesta acció té com a principal objectiu afavorir la reincorporació al
mercat de treball d’un tècnic/a i 2 informadors/res en situació d’atur, durant 6 mesos.
Acció: Prova pilot per a la implantació del tràmit electrònic de les llicències d'obres majors.
Implantació del tràmit electrònic de les llicències d'obres majors. Aquesta acció té com a
principal objectiu afavorir la reincorporació al mercat de treball d’un/a arquitecte/a, durant un
any.
Acció: Estudi de càrregues de treball del personal municipal. Aquesta es una acció per poder
analitzar les càrregues de treball de les diferents estructures organitzatives i llocs de treball de
l'ajuntament, donat el canvi profund que s’ha produït a l’ajuntament amb l’incorporació de gran
part de l’estructura i personal de l’empresa municipal. Aquesta acció té com a principal objectiu
afavorir la reincorporació al mercat de treball dos tècnics/ques, durant 6 mesos.
Acció: Suport i implantació del Pla Director de Recollida de Residus Municipals 2015/2020 i
d’altres plans directors ambientals. Aquesta es una acció per poder realitzar un valoració el
més ajustada dels resultats de les deferents campanyes i projectes que s’estan portant o s’han
portat a terme en el municipi. Aquest programa té com a principal objectiu afavorir la
reincorporació al mercat de treball d’un tècnic/a en situació d’atur i 2 agents cívics en situació
d’atur, durant 6 mesos.
Acció: Intervencions de paisatgisme urbà a Sant Boi. S'emmarca dins de les noves polítiques
culturals municipals, presidides per la premissa de la creació comunitària, el talent local i la
intervenció en espais públics. Aquest programa té com a principal objectiu afavorir la
reincorporació al mercat de treball de dos tècnics/ques en situació d’atur, durant 6 mesos.
Acció: Reforç a les activitats extraescolars, culturals i campanyes informatives. Amb aquesta
acció es pretén col.laborar amb els diferents serveis/departaments municipals per tal de facilitar
una bona informació als usuaris dels mateixos. Aquest programa té com a principal objectiu
afavorir la reincorporació al mercat de treball de cinc persones en situació d’atur, durant 6
mesos.
Acció: Gestió i prospecció empresarial. Amb aquesta acció el que es pretén tenir una figura
d’acompanyament, als emprenedors i petites i mitjanes empreses. D’altre banda també es
posarà en marxa un servei de prospecció empresarial per tal de captar ofertes de feina per
pal·liar la manca d’ofertes actuals. Aquest programa té com a principal objectiu afavorir la
reincorporació al mercat de treball d’un/a gestor empresarial en situació d’atur, durant 6 mesos i
un/a prospector empresarial durant 1 any.
Acció: Suport tècnic en el Pla de mobilitat. Es tracta de col·laborar en la elaboració del pla de
mobilitat amb la unitat d'assistència a la planificació i l'avaluació de l'Ajuntament, per portar a
terme la preparació d'aquest Pla. Aquest programa té com a principal objectiu afavorir la
reincorporació al mercat de treball d’un tècnic/a en situació d’atur, durant 6 mesos.
TOTAL COST

651.057,54 €

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/07/2016

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: Sol·licitar una subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la 1era
Convocatòria 2016-2019 dins del Pla metropolità de suport a les politiques socials municipals,
per un import total de CINC-CENTS VINT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRES CÈNTIMS (520.846,03 €) que es el 80% que subvenciona l'Àrea Metropolitana de
Barcelona del import total del pressupost del projecte que és de SIS-CENTS CINQUANTA-UN
MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (651.057,54 €). El 20%
restant, CENT TRENTA MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(130.211,51€), és l’aportació econòmica que tindrà que fer l'Ajuntament de Sant Boi.
SEGON: L'Ajuntament declara no estar incurs de cap de les circumstàncies previstes a l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

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

009. Aprovació de la certificació d'obra núm. 12 (juny 2016), corresponent a les obres del
POMO de reforma i ampliació del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta"
Número d'expedient N802/U633/2015/000006
En sessió de data 2 de març, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte
d'obra municipal ordinària de reforma i ampliació del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta"
(X116/U633/2013/61), redactat per l'arquitecte .....................; amb un pressupost d'execució per
contracte de 3.540.412,97 € (IVA inclòs);
En sessió de data 18 de maig del 2015, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació,
mitjançant procediment obert, del contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària de
reforma i ampliació del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta" (N802/U633/2015/000006), a
l'empresa Vías y Construcciones SA, per un import de 2.979.523,86 € (IVA inclòs);
En sessió de data 26 de maig 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar la contractació,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, del servei de direcció
facultativa de les obres definides en l'esmentat projecte d'obra (N805/U633/2015/000010), a
l'arquitecte ......................, per un import de 71.390,00 € (IVA inclòs);
En data 10 de juny del 2015, per decret d'Alcaldia es aprovar el nomenament de la
coordinadora en matèria de seguretat i salut, juntament amb el Pla de seguretat i salut de les
esmentades obres;
En sessió de data 20 de juliol del 2015, la Junta de Govern Local va aprovar els nomenaments
dels tècnics contractats per a l'exercici en missió completa, relatives a les esmentades obres,
amb l'abast integral i llurs responsabilitats professionals inherents a les seves funcions;

Vista la certificació d'obra núm. 12 (juny 2016), emesa per la direcció tècnica de les obres en
data 30 de juny del 2016, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Vías y Construcciones SA, en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei
d'Equipaments Públics;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/07/2016
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 certificació d'obra núm. 12 (juny 2016) i el reconeixement de la seva
obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de
reforma i ampliació del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta" (N802/U633/2015/000006),
per un import de setanta-nou mil vuit-cents vint euros amb noranta-un cèntims (79.820,91 €)
més 21% d'IVA per import de setze mil set-cents seixanta-dos euros amb trenta-nou cèntims
(16.762,39 €), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi
adjunta i subscrita per l'empresa Vías y Construcciones SA.
SEGON- IMPUTAR l'import de 96.583,30 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 633 93301 6320215 "RC/15-Reforma i ampliació mercat La
Muntanyeta".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències d'obres

010. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció
habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al c. Eucaliptus, núm. 10.
Número d'expedient X124-2016-000014
Vista la sol·licitud presentada en data 1 de juny de 2016 i amb número de Registre General
d'Entrada 2016015655;
Vista la documentació aportada en data 22 de juny de 2016 i amb número de Registre General
d'Entrada 2016017947;
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 6 de juliol de 2016;
Vist l'informe jurídic favorable de data 8 de juliol de 2016;
D'acord amb l'establert al Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de sòl; al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme; al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; i, al 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 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:

Atorgar llicència municipal d'obres, a .................. i ............................, expedient número
X124/2016/000014, per a construcció d'edifici d’habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa,
planta pis i planta soterrani, amb emplaçament al c. Eucaliptus, núm. 10, amb referència
cadastral número 8285212DF1788E0001MS, segons projecte tècnic redactat per
....................................., Arquitecte, i amb número de visat 2016002984.
CONDICIONS GENERALS:
1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens
perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat
davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment
revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència
queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels
particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici
de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes
d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes
urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin
contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
2a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o
personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel
contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma
complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes
Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat
compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de
producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el
que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència
ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties
innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i
accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements)
i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.
3a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra,
el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els
subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de
l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE),
són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui
d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el
referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs
establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre
normativa sectorial vigent i específicament aplicable.
4a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les
diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o
instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per
part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte
aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi
convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho
ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi,
i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.
5a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció
municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el
cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i
plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la
documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva.

6a.- RESIDUS: Cal lliurar les runes i altres residus de la construcció a gestor i/o abocador
autoritzat per a cada classe de residu, amb especial atenció i cura d’aquells tipus que
necessitin d’un tractament o destí diferenciats que els de la resta de productes per llurs
condicions, continguts o característiques especials (amiant, contaminants, tòxics, volàtils,
polsegosos, explosius, radioactius, etc.) en base a la normativa vigent. En acabar les obres,
aquest fet s'haurà d'acreditar de forma fefaent (mitjançant contracte amb el gestor i llur
certificació del volum i/o pes de les runes i residus dipositats, albarans d'entrada de l'abocador
o deixalleria municipal, factura d'empresa homologada de sacs de runa, segons correspongui),
essent requisit per retornar la fiança que en el seu cas s'hagués constituït en llur garantia.
7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública
(vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de
vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta,
muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin
incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment
per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot
desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible
ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de
trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb
una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi
circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al
Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible
contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es
seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les
senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes
a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els
treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà
contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.
8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu
càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament
en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal,
qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona
d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals
d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells,
arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).
9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el
titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de
realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà
d’acompanyar amb: 1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres,
visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document: El tècnic superior, en
tant que director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que
aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions
posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les
normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització
respectant les condicions d’ús i manteniment. El tècnic mig, en tant que director d’execució
certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa
allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i
justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi
professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin
la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin
un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació. 2) Declaració de
modificació/actualització de dades cadastrals.
10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de
la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres
serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les
obres. S'exceptua el cas d'obres prèviament requerides per l'Ajuntament com a resultat d'un

procediment de protecció de la legalitat urbanística, en les que prevalen els terminis expressats
en la corresponent ordre individual de mandat. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga
d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans
del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels
terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.
CONDICIONS ESPECIALS:
CE1. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la
escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la
corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent
descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança
que regula les rases en la via pública i amb el Còdi Tècnic de l'Edificació. Per a la recollida de
la informació necessària de la xarxa municipal, el projectista haurà de contactar amb els
responsables de Serveis Municipals (tècnic de contacte Sr. .........).
CE2. Els treballs de condicionament de la superfície no edificada de la parcel·la s'adequaran a
les determinacions dels articles 254 (Tanques) i 255 (Adaptació topogràfica i moviment de
terres) de les Normes Urbanístiques del PGM.
CE3. Per tal de poder utilitzar el nou gual d'accés (entrada i/o sortida de vehicles) definit a la
llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia autorització i corresponent placa municipal.

CONDICIONS PER A L'INICI DE LES OBRES
L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la
obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament
diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:
I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:
- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel
corresponent gestor de residus.
- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant
estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant
full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter
fiscal, podent-se substituïr per una declaració jurada del propi contractista.
- Fulls d'assumeix per tècnics competents de la direcció d'execució i la coordinació de seguretat
i salut. En cas que aquest no siguin visats s'adjuntaran certificats col·legials o declaració
responsable on es reconegui la competència del director d'executiu i del coordinador de
seguetat i salut, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa
d'assegurança de responsabilitat civil.
- Programa de control de qualitat.
- Projecte executiu, visat pel Col·legi professional corresponent, incloent:
. Annex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solar.
. Classificació energètica de l'edifici en fase de projecte.
II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:
- 1.647,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn
immediat de la finca.
- 3.971,00 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, segons estableix
l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la
construcció o demolició o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del
sector de la construcció de la qual el productor dels residus en sigui membre.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

011. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció d’un
edifici d’habitatge unifamiliar entremitgeres amb emplaçament al c. Frederic Mistral,
núm. 11, baixos.
Número d'expedient X124-2015-000020
Vista la sol·licitud presentada en data 16 de setembre de 2015 i amb número de Registre
General d'Entrada 2015022335;
Vista la documentació aportada en data 5 de febrer de 2016 i amb número de Registre General
d'Entrada 2016003424;
Vist l'informe desfavorable de la Comissió Tècnica de Patrimoni Arquitectònic de data 7 d'abril
de 2016;
Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, que han fet que la persona
interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb dates 5 d'abril i 9 de maig de 2016;
Vist l'informe favorable de la Comissió Tècnica de Patrimoni Arquitectònic de data 5 de juliol de
2016;
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 6 de juliol de 2016;
Vist l'informe jurídic favorable de data 8 de juliol de 2016;

D'acord amb l'establert al Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de sòl; al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme; al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; i, al 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 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:
Atorgar llicència municipal d'obres, a ............................. i ..............................., expedient
número X124/2015/000020, per a construcció d’un edifici d’habitatge unifamiliar entremitgeres
de planta baixa i 3 plantes pis, amb emplaçament al c. Frederic Mistral, núm. 11, baixos, amb
referència cadastral número 0278202DF2707G0001BH, segons projecte tècnic redactat per
............................., Arquitecte.
CONDICIONS GENERALS:
1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens
perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat
davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment
revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència
queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels
particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici

de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes
d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes
urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin
contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
2a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o
personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel
contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma
complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes
Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat
compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de
producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el
que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència
ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties
innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i
accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements)
i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.
3a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra,
el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els
subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de
l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE),
són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui
d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el
referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs
establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre
normativa sectorial vigent i específicament aplicable.
4a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les
diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o
instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per
part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte
aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi
convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho
ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi,
i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.
5a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció
municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el
cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i
plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la
documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva.
6a.- RESIDUS: Cal lliurar les runes i altres residus de la construcció a gestor i/o abocador
autoritzat per a cada classe de residu, amb especial atenció i cura d’aquells tipus que
necessitin d’un tractament o destí diferenciats que els de la resta de productes per llurs
condicions, continguts o característiques especials (amiant, contaminants, tòxics, volàtils,
polsegosos, explosius, radioactius, etc.) en base a la normativa vigent. En acabar les obres,
aquest fet s'haurà d'acreditar de forma fefaent (mitjançant contracte amb el gestor i llur
certificació del volum i/o pes de les runes i residus dipositats, albarans d'entrada de l'abocador
o deixalleria municipal, factura d'empresa homologada de sacs de runa, segons correspongui),
essent requisit per retornar la fiança que en el seu cas s'hagués constituït en llur garantia.
7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública
(vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de
vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta,
muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin
incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment

per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot
desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible
ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de
trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb
una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi
circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al
Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible
contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es
seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les
senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes
a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els
treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà
contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.
8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu
càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament
en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal,
qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona
d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals
d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells,
arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).
9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el
titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de
realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà
d’acompanyar amb: 1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres,
visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document: El tècnic superior, en
tant que director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que
aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions
posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les
normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització
respectant les condicions d’ús i manteniment. El tècnic mig, en tant que director d’execució
certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa
allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i
justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi
professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin
la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin
un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació. 2) Declaració de
modificació/actualització de dades cadastrals.
10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de
la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres
serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les
obres. S'exceptua el cas d'obres prèviament requerides per l'Ajuntament com a resultat d'un
procediment de protecció de la legalitat urbanística, en les que prevalen els terminis expressats
en la corresponent ordre individual de mandat. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga
d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans
del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels
terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.
CONDICIONS ESPECIALS:
CE1. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la
escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la
corresponent llicència per l’actuació en via pública , aportant la documentació pertinent
descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança
que regula les rases en la via pública.
CE2. La present llicència inclou intervencions al subsòl (fonaments). D'acord amb el
planejament vigent, aquesta parcel·la està inclosa en àrea d'expectativa arqueològica; per tant,

per portar a terme la excavació o el buidat del terreny cal la presència a peu d’obra d’un
arqueòleg a càrrec del promotor de l'obra, contractat expressament per fer el seguiment de les
remocions de les terres i elaborar el corresponent informe. La contractació ha de fer-se pel
promotor amb caràcter previ a l’inici de qualsevol treball, amb la suficient antelació i a través del
departament de patrimoni de l’Ajuntament mitjançant la vostre sol·licitud fefaent formal al
efecte. Per tal d’informar-vos dels requisits per a la gestió de la referida contractació podeu
trucar al telf. 93 652 81 14 (...................) o be adreçar-vos a les dependències municipals
d’informació per tal de concretar lloc, persona, dia i hora de visita.
CE3. Per tal de poder utilitzar el nou gual d'accès (entrada i/o sortida de vehicles) definit a la
llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia autorització i corresponent placa municipal.
CONDICIONS PER A L'INICI DE LES OBRES
L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la
obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament
diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:
I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:
- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel
corresponent gestor de residus.
- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant
estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant
full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter
fiscal, podent-se substituïr per una declaració jurada del propi contractista.
- Full d'Estadística d'Edificació i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Full d’assumeix de la direcció facultativa, amb signatura original del tècnic competent.
- Certificats col·legials o declaració responsable on es reconegui la competència del redactor
del projecte, directors facultatiu, executiu i coordinador de seguetat i salut, amb declaració de
no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat
civil.
- Classificació energètica de l'edifici en fase de projecte.
- Projecte executiu, visat pel Col·legi professional corresponent, incloent:
. Fitxa justificativa del compliment del CTE-SE ( seguretat estructural ) amb la fitxa
corresponent i l'estimació de càrregues considerada
. Justificació del compliment de la normativa de sismorresistència.
. Fitxa justificativa de compliment del Decret d'ecoeficiència.
. Programa de control de qualitat.
. Estudi bàsic de Seguretat i Salut.
II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:
- 2.379,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn
immediat de la finca.
- 1.246,71 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, segons
estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la
construcció o demolició o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del
sector de la construcció de la qual el productor dels residus en sigui membre.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Espai públic

012. Aprovació del plec de bases i de la convocatòria de procediment de concurrència
per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal consistents en parades del "Mercat
de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal de Sant Boi de
Llobregat"
Número d'expedient X332-2016-000003
Atès l'informe tècnic de data 9 de juny de 2016 sobre la necessitat i conveniència de procedir a
la convocatòria d'un procediment de concurrència per a l'atorgament de llicències d'ocupació
temporal en relació al Mercat de Pagès;
Vist l'establert als articles 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals i a l'article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les administracions públiques, segons els quals cal tenir en compte els principis
d'objectivitat, publicitat i concurrència per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal en el
domini públic;
Vist el Plec de bases que han de regir el procediment de concurrència i el règim de les
llicències d'ocupació temporal que s'atorguin, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest
Ajuntament;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016
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'expedient i el Plec de bases per a l'adjudicació de parades del "Mercat de
Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat", que es
durà a terme mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert, de conformitat
amb la normativa aplicable.
Segon.- Convocar simultàniament procediment obert per a l'adjudicació de parades del "mercat
de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat".
El termini de presentació de proposicions finalitzarà el dia 9 de setembre de 2016.
Tercer.- Publicar l'anunci de licitació al butlletí oficial de la província de Barcelona i al perfil de
contractant.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

013. Aprovació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec
de prescripcions tècniques particulars, dels annexos i de la convocatòria per a la
contractació del servei d'esporga per a diverses zones del municipi, a adjudicar pel
procediment obert.
Número d'expedient N805/U632/2016/000041
Vist l'informe tècnic de data 12 de juliol de 2016, emès a resultes del proveïment d'incoació
d'expedient, segons el qual la contractació del servei d'esporga en diverses zones del municipi,
resta justificada en la seva conveniència i necessitat.
Atès el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques

particulars i els annexos, que han de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis
d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal.
Atès l'establert als articles 138 i 157 a 161 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, pel que fa a
la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016
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 conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació
relativa al servei d'esporga per a diverses zones del municipi, d'acord amb l'informe tècnic de
data 12 de juliol de 2016, que s'annexa al present acord.
Segon: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques particulars i els annexos, per a la contractació del servei d'esporga, que
es durà a terme mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert, de conformitat amb la
normativa aplicable.
Tercer: Convocar la contractació pel procediment obert, amb subjecció als plecs de clàusules
particulars aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies
naturals, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de licitació del
contracte al DOGC, per tal que els possibles interessats hi concorrin.
Quart: Aprovar l'autorització de la despesa per l'import màxim de cent cinquanta-quatre mil setcents cinquanta-nou euros (154.759,00 €) dels quals cent vint-i-set mil nou cents euros
(127.900,00 €) corresponen a la base i vint-i-sis mil vuit-cents cinquanta-nou euros (26.859,00
€) corresponen a l'IVA, que anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 632.17100.21005
"Esporga" de la següent manera:
- L’import de 110.000,00 euros (IVA inclòs), a càrrec del pressupost municipal vigent.
- L’import de 44.759,00 euros (IVA inclòs), a càrrec del pressupost municipal de l’any 2017.
Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’aprovació d’aquest plec resta condicionada a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent.
Cinquè: Publicar l'anunci de licitació al DOGC i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant
Boi, 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.

Infraestructures

014. Aprovació de l'acta núm. 1 de preus contradictoris (de l'1 al 3) i de la certificació

núm. 6 i última d'obra (juny 2016), corresponent a les obres del Projecte d'urbanització
de l'espai públic a l'entorn del Centre d'Assistència Primària -CAP- a Ciutat Cooperativa
Número d'expedient N802/U633/2015/000022
En sessió de data 15 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'urbanització de l'espai públic a l'entorn del Centre d'Assistència Primària -CAP- a
Ciutat Cooperativa (X115/U633/2014/000012), promogut per l'Ajuntament i redactat per
l'arquitecta ................, de la Unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic de l'Àrea
d'Urbanisme; amb un pressupost de 372.776,49 euros (IVA inclòs); i que, mitjançant decret
d'Alcaldia de data 13 de maig de 2015 es va considerar aprovat definitivament per manca
d'al·legacions en el tràmit d'informació pública;
En sessió de data 9 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació
de les obres de l'esmentat projecte a l'empresa Tecnología de Firmes SA (CIF ................), per
un import de 241.096,29 € (IVA inclòs);
En la mateixa sessió es va aprovar la retenció de crèdit addicional a l'adjudicació, per l'import
de 24.109,63 € (anualitat 2015), d'acord amb l'establert a l'article 23.5 de les Bases d'execució
del Pressupost 2015;
En sessió de data 21 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar els
nomenaments dels tècnics municipals per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa,
direcció executiva i coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les
esmentades obres;
En data 5 de gener del 2016, per decret d'Alcaldia es aprovar el Pla de seguretat i salut per a
l'execució de les esmentades obres;
Vista l'acta núm. 1 de preus contradictoris enumerats de l'1 al 3, emesa per la direcció de l'obra
municipal;
Vist l'informe tècnic, de data 30 de juny del 2016, emès per l'arquitecta del servei Infrestructures
i d'Espai Públic, justificatiu dels preus contradictoris de l'1 al 3, per un import total de 21.406,65
€ (IVA inclòs); així com la corresponent modificació del contracte, d'acord amb la clàusula 12,
del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i amb l'article 107 del text refós de
la Llei de contractes del sector públic;
Vista la certificació núm. 6 i última d'obra (juny 2015), emesa en data 30 de juny de 2016 per la
direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Tecnologia de Firmes SA, en la qual hi consta el vist-i-plau de la cap del servei
d'Infraestructures i Espai Públic;
D'acord amb l'establert als articles105 i següents i 234 del Text refós la Llei de contractes del
sector públic;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/07/2016
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'acta núm. 1 de preus contradictoris enumerats de l'1 al 3, corresponent a
les obres del Projecte d'urbanització de l'espai públic a l'entorn del Centre d'Assistència
Primària -CAP- a Ciutat Cooperativa (N802/U633/2015/000022), adjudicades a l'empresa
Tecnología de Firmes SA, amb CIF ...................

SEGON- APROVAR la modificació del contracte de les esmentades obres, i autoritzar-ne la
despesa addicional, per un import de vint-i-un mil quatre-cents sis euros amb seixanta-cinc
cèntims (21.406,65 €, IVA inclòs), equivalent a un increment del 8,88% respecte de l'import
d'adjudicació, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 15322 6310015 "RC/15-Millora i
reposició infraestructures espais públics".
TERCER- APROVAR la certificació núm. 6 i última d'obra (juny 2016) i el reconeixement de la
seva obligació, corresponent a l'execució de les esmentades obres, per un import de ditset mil
sis-cents noranta-un euros amb cinquanta-un cèntims (17.691,51 €) més l'IVA 21% de tres mil
set-cents quince euros amb vint-i-dos cèntims (3.715,22 €), emesa per la direcció tècnica de les
obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresaTecnología de
Firmes SA.
QUART- IMPUTAR l'import de 21.406,73 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 670 15322 6310015 "RC/15-Millora i reposició infraestructures
espais públics".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Llicències i autoritzacions ambientals

015. Aprovació de l'atorgament de llicència ambiental de l'activitat consistent en
consistent en estampació i embotició de peces d'acer laminat en fred, amb emplaçament
al carrer Andorra, núm. 28
Número d'expedient X207-2013-000010 Subdivisió 479
Vista la sol·licitud presentada en data 2 d'agost de 2013 i amb número de Registre General
d'Entrada 2013016998;
Atès que es tracta d'una activitat de les sotmeses a informe preceptiu per part de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i que ha estat emès l'informe favorable en data 20 d'octubre de
2014;
Atès que es tracta d'una activitat de les sotmeses a informe preceptiu per part de l'Agència de
Residus de Catalunya i que ha estat emès l'informe favorable en data 13 de setembre de 2013;
Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, segons escrits de deficiències de data
10 de juliol de 2014, 16 de gener de 2015 i 1 de juliol de 2015, que han fet que la persona
interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb dates 8 d'agost de 2014, 17 de març
i 27 de juliol de 2015;
Atès que en el termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions;
D'acord amb l'informe favorable de la Ponència Tècnica Municipal de data 11 de gener de
2016;
Atès que, segons acord de data 28 de gener de 2016, va aprovar emetre proposta de resolució
provisional en relació a la llicència ambiental, als efectes de l'establert a l'article 45 de la Llei
10/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;
Atès que en el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional de data 28 de gener
de 2016, s'han presentat al·legacions en data 8 de març de 2016, amb registre general
d'entrada 2016006665, per l'Agència de Residus de Catalunya.

D'acord amb l'informe favorable de la Ponència Tècnica Municipal de data 6 de juny de 2016,
on es recull l'estimació de les al·legacions presentades per l'Agència de Residus de Catalunya,
donat que:
a) Per una banda, quan a la proposta de resolució es fa esment als residus a transferir és cert
que la transferència de residus és una operació de gestió de residus que correspon d'executar
a les plantes i centres de transferència -activitats que, com a tals, disposen dels corresponents
epígrafs als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats-, i no al titular de l'activitat que és objecte de la present llicència.
b) Per altra banda, per l'Agència de Residus es proposa de fer referència de forma genèrica a
què les activitats de segregació i emmagatzematge i transport i gestió s'hagin de fer per
transportistes i gestors autoritzats sense especificar qui d'aquests gestors o transportistes
específics desenvolupen la seva activitat en el moment d'atorgar-se la llicència donat que
aquests podran canviar en el decurs del desenvolupament de l'activitat.
En conseqüència:
a) Es modifica el punt 3.1 de la proposta de resolució en els següents termes:
On a la proposta de resolució es deia:
3.1 Residus a transferir
Residus a transferir Quantitats que es preveu recollir.
Es diu:
3.1 Residus màxims generats.
Residus generats Quantitats (t/any) que es preveu generar.
b) Es modifica el punt 3.4.2 de la proposta de resolució:
On es deia:
Segons la documentació presentada, els residus generats es segregaran, emmagatzemaran i
es transportaran i gestionaran segons el seu origen i caracterització amb:
Codi Nom
Transport de residus T-477 Servei de Neteja Rebelde SL
Gestor de residus E-14.88 Tractament tècnic d'escombraries, SA
Es diu:
Segons la documentació presentada, els residus generats es segregaran i emmagatzemaran i
es transportaran i gestionaran amb transportistes i gestors autoritzats.
D'acord amb l'establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades en data 8 de març de 2016 -registre d'entrada
2016006665-, per l'Agència Catalana de Residus en el tràmit d'audiència atorgat mitjançant
proposta de resolució provisional dictada en data 28 de gener de 2016, de conformitat amb les
consideracions que es recullen a l'acta de la Ponència tècnica municipal de data 6 de juny de
2016 i que es transcriuen als antecedents del present acord.

Segon.- Atorgar llicència ambiental, a ATC Estampaciones, SL, amb CIF .................., per a
l'activitat d'estampació i embotició de peces d'acer laminat en fred, amb emplaçament al carrer
Andorra, núm. 28 , amb referència cadastral 9860425DF1795H0001FG, el contingut de la qual
es transcriu a continuació:

1.- Per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha estat emès l'informe favorable, rebut en
data 20 d'octubre de 2014, del qual s'adjunta còpia.
2.- Per part de l'Agència de Residus de Catalunya, han estat emesos informes favorable, rebuts
en data 13 de setembre de 2013 i 8 de març de 2016, dels qual s'adjunten còpia.
3.- Segons informe integrat de la Ponència Tècnica Municipal de data 6 de juny de 2016 on
s'indica el següent:
3.1 Residus màxims generats
Residus generats-Quantitats (Tn/any) que es preveu generar:
Residus Generals (Codi CER: 200301) 3,20 Tn/any
Residus metàl·lics no classificats (Ferralla Codi CER: 200140) 1,25 Tn/any
TOTAL 4,45 Tn/any Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa :
- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.
Per a la gestió dels residus es preveu:
- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats;
L'establiment no està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials.
3.2 Consums d’energies
Tipus d’energia Consum mensual
Energia elèctrica 5360 kW/any
3.3 Abastament d’aigües
Volum total abastat Procedència
m3/dia m3/any Xarxa d’abastament pública municipal per ús sanitari i neteja instal·lació
0,38 90
3.4 Vectors Ambientals
3.4.1 Emissions a l’atmosfera
Segons la documentació presentada, l’activitat no disposa de cap focus emissor a l’atmosfera
ni genera emissions difuses significatives.
3.4.2 Producció i gestió de residus
Segons la documentació presentada, els residus generats es segregaran i emmagatzemaran i
es transportaran i gestionaran amb transportistes i gestors autoritzats.
3.4.3 Aigües residuals
Les aigües residuals de l’activitat provenen dels lavabos i neteja de les instal·lacions per tant
són únicament sanitàries.
L’administració competent pel que fa a l’abocament d’aigües residuals és l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB). Es disposa d'Informe favorable emès per l'AMB en data 10 d'Octubre de
2014 amb registre general d’entrada a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat número
E/000267-2014.

3.4.5 Contaminació acústica
La immissió de soroll dels receptors no podrà superar en cap cas els valors màxims indicats al
Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
Segons la documentació presentada, les fonts sonores són les pròpies del desenvolupament
de l'activitat
3.4.6 Vector No Ambiental (protecció de la Salut)
L’activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius
significatius sobre la salut de les persones.
3.5. Mesures correctores respecte a la prevenció contra incendis:
a) S’haurà de disposar del contracte de manteniment dels equips de protecció contra incendis
instal·lats.
b) S’haurà de disposar del certificat d’instal·lació dels equips de protecció contra incendis
instal·lats.
c) S’hauran de senyalitzar les vies d’evacuació, els recorreguts d’evacuació i els mitjans de
protecció contra incendis manuals segons les normes UNE 23-033 i UNE 23-034.
3.6. Mesures correctores respecte la llicència ambiental:
a) S’haurà de presentar certificat final d’instal·lacions realitzat per tècnic competent.
b) L’establiment haurà de tenir legalitzada la instal·lació de baixa tensió, d’aire condicionat.
c) L’establiment haurà de tenir legalitzat el compressor.
d) L’establiment haurà de sol·licitar la legalització del gual que ha de donar accés a la seva
nau.
3.7. Condicions especials respecte la llicència ambiental:
a) Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de portar a terme a l’interior de
l’establiment.
b) ATC ESTAMPACIONES SL haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat
d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de
residus , pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
c) Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
d) Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de
recollida dels possibles vessaments.
e) ATC ESTAMPACIONES SL haurà de disposar d'un registre, d'acord amb el que s'indica a
l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
f) D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto
952/97, ATC ESTAMPACIONES SL haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya ,
els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.
4. Termini màxim d'instal·lació del 'activitat: El termini adequat i proporcional segons les
característiques, recursos disponibles i prioritats del titular i del tècnic redactor del projecte,

necessari per poder assegurar el compliment de les mesures de la llicència imposades i les
indicades al projecte tècnic. O bé, a l'acabament de les obres.
5. Control periòdic de l'activitat: Cada 8 anys
Tercer.- Establir que seran objecte del control inicial i dels controls periòdics totes les
determinacions establertes en aquesta llicència i que aquesta llicència resta subjecta a les
revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigües, aire i/o residus
que sigui d'aplicació.
Quart.- Advertir que l'incompliment de les condicions establertes per al desenvolupament de
l'activitat pot arribar a comportar la clausura definitiva o temporal -totals o parcials- de
l'establiment, o la revocació o suspensió de la llicència en els termes establerts per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb
independència dels procediments sancionadors que, en el seu cas, es puguin instruir.
Cinquè.- Advertir que no es podrà exercir l'activitat sense l'informe tècnic municipal favorable
del període de posada en marxa. En el cas que l'Ajuntament comprovi l'inici de l'exercici de
l'activitat sense aquest informe favorable, pot procedir a la incoació d'un procediment de
clausura de l'activitat i a la imposició d'una multa coercitiva per una quantia de fins a tres mil
euros (3.000.- euros), d'acord amb allò establert a l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i dels articles 95, 96.1 i 99 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.
Abandona la sessió el Sr. José A. Carcelén.

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

016. Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2016.
Atès que l'article 70 de la Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, disposa que les
necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s'hagin de proveir
mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés serà objecte de l'oferta pública d'ocupació i
aquesta s'executarà dins del termini màxim previst a l'article 70.
Vist l'acord de Ple de data 17 de desembre de 2015 pel qual s'aprova el pressupost d'aquest
Ajuntament per a l'any 2016, així com la plantilla.
Atès que l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, dels pressupostos generals de l'Estat
per a l'any 2016 (en endavant, LGPE) preveu, respectant les disponibilitats pressupostàries del
Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la incorporació de nou personal en
determinats sectors i administracions en els que la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim
del 100 per cent; en base al col·lectiu professional al que es pertanyi i vinculats
l'assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics i a l'assistència directa als usuaris dels
serveis socials, entre d'altres. En la resta de sectors es podrà cobrir fins al 50% de la taxa de
reposició d'efectius.
Les convocatòries de promoció interna no computen a efectes del càlcul de la taxa de reposició
d'efectius.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/07/2016
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'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016 de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat següent:
Plantilla Personal Funcionari:

Tècnic mig

ESPECIALIT NRE. P.I
AT
-----3
No

SISTEMA DE
SELECCIÓ
Concurs-Oposició

A2

Tècnic mig

Informàtica

2

No

Concurs-Oposició

A2

Tècnic mig

Cooperació

1

No

Concurs-Oposició

A2

Tècnic mig

1

No

Concurs-Oposició

A2

Tècnic mig

Polítiques
públiques
Economia

1

No

Concurs-Oposició

Comeses
Especials
Comeses
Especials
Comeses
Especials
Administratiu/va

A1

Cultura

1

No

Concurs-Oposició

Educació

1

No

Concurs-Oposició

Recursos
Humans
------

1

No

Concurs-Oposició

C1

Tècnic
superior
Tècnic
superior
Tècnic
superior
------

2

No

Concurs-Oposició

Subalterns

_____________

AP

------

------

2

No

Concurs-Oposició

Administrativa

Administratiu/va

C1

------

------

3

Sí

Concurs-Oposició

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Policia Local

C2

Caporal

4

Sí

Concurs-Oposició

Comeses
Especials
Comeses
Especials
Comeses
Especials

A1

Tècnic
superior
Tècnic mig

Educació

1

Sí

Concurs-Oposició

Educació

1

Sí

Concurs-Oposició

Tècnic/a
auxiliar

Biblioteques

1

Sí

Concurs-Oposició

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

GRUP

Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
General
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
General
Administració
General
Administració
General
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial

Tècnica

Educador/a Social A2

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Gestió

Comeses
Especials
Comeses
Especials
Comeses
Especials
Tècnic/a de gestió

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials
Administrativa

A1
A1

A2
C1

CATEGORIA

Plantilla Personal Laboral:
PLACES
LABORAL
Encarregat

TITULACIÓ

GRUP

NRE

P.I

SISTEMA SELECCIÓ

Formació
professional/Batxillerat

C1

1

1

Concurs-oposició

Segon.- Publicar l'Oferta Pública d'Ocupació al BOP i al DOGC i trametrà còpia al Ministerio de
Administraciones Públicas, així com una còpia a la Direcció General de l'Administració Local de
la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.
Abandona la sessió el Sr. Juan A. Tamayo.

Patrimoni immobiliari

017. Aprovació de la recuperació de la possessió de la finca municipal Camí de Can
Carreres Vell.
Número d'expedient N750/2016/000025
1.- Atès que per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Territori i
Desenvolupament econòmic de data 5/05/2016 es va incoar l’expedient de recuperació d'ofici
de la possessió de la finca municipal de domini públic Camí de Can Carreras Vell;
2.- Atès que l’esmentat decret fou notificat al Sr. ....................., així com al Sr. .................., als
seus respectius domicilis, en dates 19/05/2016 i 30/05/2016 respectivament;
3.- Atès que segons diligència del Departament d'arxiu i documentació de data 15/06/2016,
durant el tràmit d'audiència atorgat no s'han formutat al.legacions al respecte;
4.- Atès que, segons disposen els articles 4.1. d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i 8.1.e) 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, correspon als municipis les
potestats expropiatòria i d'investigació, atermenament i recuperació d'ofici de llurs béns;
5.- Atès que, de conformitat amb el previst als articles 68.1 de l'esmentada Llei 7/1985, l'article
175.1 de l'esmentat Decret Legislatiu i l'article 167.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, els ens locals tenen la capacitat plena
i l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets;
6.- Atès que, segons l'article 147.1 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, els ens locals
poden recuperar per sí mateixos, en qualsevol moment la possessió dels béns de domini
públic;
7.- Vist l'informe del Cap d'Informació del Territori i Població de data 28/06/2016;
8.- Vist l'informe de la Unitat de Gestió Patrimonial i Logística de data 12/07/2016,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/07/2016
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: Procedir a la recuperació possessòria del camí de Can Carreras Vell, ocupat i
interromput per una tanca.
SEGON: Requerir el Sr. .................... i el Sr. ............................. perquè en el termini de cinc
dies naturals, a comptar des de la notificació d'aquest acord retirin la tanca, deixant el camí
lliure a l'ús públic al qual es troba destinat.
TERCER: Advertir el Sr. .................... i el Sr. .......................... que transcorregut l'esmentat
termini, l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària al seu càrrec.

QUART.- Facultar el tinent d’alcalde titular de l'àrea d'actuació de Governança i qualitat
democràtica per què realitzi tots aquells actes o gestions que siguin necessaris en ordre a la
plena efectivitat i execució dels presents acords.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS
Igualtat de gènere

018. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei per la gestió del Centre de
Recursos i Documentació de les Dones
Número d'expedient N801-U224-2015 / 029
Atès que la Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2015 va adjudicar a l’entitat Did:
Dinamització i Documentació per a la Igualtat d’Oportunitats, el servei per la gestió del Centre
de Recursos i Documentació de les Dones, pel termini d’un any a comptar des de l'1 de
setembre de 2015;
Atès que en la clàusula 1a. del Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars, s’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte per un any més;
Atès que en data 29 de juny de 2016, l’entitat adjudicatària ha sol·licitat la pròrroga de
l’esmentat contracte per un any, de conformitat amb allò establert en la clàusula 1ª del plec
de condicions;
Atès que des de la Unitat d’Inclusió Social i Igualtat es proposa l’aprovació de la pròrroga del
contracte del servei de gestió del Centre de Recursos i Documentació de les Dones pel termini
d’un any, des de l'1 de setembre de 2016 fins el 31 d'agost de 2017, atès que l’empresa
adjudicatària està prestant el servei de forma satisfactòria;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/07/2016
D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13
de gener;
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 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 del servei per la gestió del Centre de Recursos i
Documentació de les Dones a l'entitat DID, Dinamització i Documentació per a la Igualtat

d'Oportunitats amb NIF G-64101926, per import de vint-i-sis mil cinc-cents vint euros amb
setanta cèntims (26.520,70 euros) exempts d'IVA.
SEGON.- Disposar la despesa de caràcter plurianual d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, per l'import vint-i-sis mil cinc-cents vint euros amb setanta cèntims
(26.520,70 euros) exempts d'IVA.
El cost econòmic per aquest termini de pròrroga del servei amb un augment del 0% inclós,
corresponent al 85 per cent de la variació experimentada per l'IPC de l'exercici anterior (article
78.3 de la Llei de contractes del sector públic)
- 8.840,24 Euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 985 23212 22616 Centre Recursos
Dona del pressupost 2016,
- 17.680,46 Euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 985 23212 22616 Centre Recursos
Dona del pressupost 2017, corresponent a 8 mesos, de gener a agost de 2017.

TERCER.- Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la
pròrroga del contracte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Joventut

S'incorpora de nou a la sessió el Sr. Juan A. Tamayo.
019. Aprovar inicialment les bases reguladores per al Concurs del Cartell del Mercat
d'Art Jove de Sant Boi 2016, i la convocatòria pública corresponent per a la presentació
de propostes de cartells, i el nomenament del Jurat.
Número d'expedient N627-U224-2016-005
Atès que en el marc de la Fira de la Puríssima, la Unitat de Joventut del Departament d’Igualtat
d'Oportunitats i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Boi organitza el Mercat d’Art Jove, un espai
de creació i promoció per als/les joves artistes i una mostra de l’aportació cultural dels i les
joves;
Atès que seguint amb aquesta filosofia l’organització té interès en convocar un Concurs per
seleccionar el cartell que haurà d’identificar i comunicar les activitats del Mercat d’Art Jove de
Sant Boi 2016 ;
Vistes les bases reguladores per al Concurs del Cartell del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2016;
Atès que, d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aprovar la
convocatòria pública i nomenar un Jurat qualificador que realitzarà la selecció de la proposta
guanyadora;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/07/2016
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 inicialment les bases reguladores per al Concurs del Cartell del Mercat d'Art
Jove de Sant Boi 2016.
SEGON.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de 20 dies
hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el BOP, al tauler d'anuncis de la corporació i en el DOGC.
TERCER.- Aprovar la convocatòria pública, d'acord amb el que preveuen les bases aprovades,
per a la presentació de propostes d'imatges que hauran d'estar sense signar, en format JPG,
JPEG, PNG o PDF amb una resolució adequada per a generar impressions i versions d'alta
definició, per a participar en l'esmentat concurs.
El termini de presentació de propostes s'iniciarà l'1 de setembre de 2016, a les 10 h i finalitzarà
el 19 de setembre de 2016, a les 14 hores.
Aquesta convocatòria restarà suspesa en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i
fins que siguin resoltes.
QUART.- Aprovar el nomenament dels membres del jurat per al Concurs del Cartell del Mercat
d'Art Jove de Sant Boi 2016, per tal que portin a terme la seva tasca amb totes les
prerrogatives aprovades a les bases de concurs:
Sra. ........................., tècnica de comunicació
Sra. ........................., cap de la Unitat de Joventut.
Sra. ........................., tècnica de Joventut
Sra. ........................., tècnica de Promoció Turística
Sra. ........................., Tècnica de Promoció de la Ciutat
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

020. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria pública, que han de
regular la participació al Mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat 2016
Número d'expedient N627/U224/2016/006
Atès l'interés d'aquest Ajuntament de facilitar un espai de promoció per als i les joves artistes,
un espai de creació i experimentació per a tota la població juvenil i una mostra de l'aportació
cultural dels i les joves;
Atès que el mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat es celebrarà durant els dies 6, 7 i 8 de
desembre de 2016, i es tracta d'un espai de venda i exposició per a joves artistes i també es
realitzaran paral·lelament activitats artístiques destinades a totes les persones joves, algunes
de caràcter puntual (tallers, mostres) i d'altres permanents, com l'espai d'experimentació i
d'exposició;
Atès que és de l’interès d’aquesta administració potenciar i motivar la participació de joves
artistes de 16 a 35 anys;
Vistes les bases reguladores per a la
Llobregat 2016;

Participació del Mercat d'Art Jove de Sant Boi de

Atès que, d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aprovar la
convocatòria pública d'artistes per a participar en l'espai d'exposició i venda del Mercat d'Art

Jove dins del marc de la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat durant els dies 6, 7 i 8
de desembre de 2016;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/07/2016
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 inicialment les bases reguladores que han de regular la participació al
Mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat 2016.
SEGON.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de 20 dies
hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el BOP i al tauler d'anuncis.
Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni
reclamació durant el període d'informació pública.
TERCER.- Aprovar la convocatòria pública, d'acord amb el que preveuen les bases aprovades,
per a la presentació de sol·licituds per a participar en l'espai d'exposició i venda del Mercat d'Art
Jove dins del marc de la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat durant els dies 6, 7 i 8
de desembre de 2016. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 19 de setembre de
2016 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2016.
Aquesta convocatòria restarà suspesa en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i
fins que siguin resoltes.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT EDUCADORA
Educació

021. Pròrroga del contracte del servei d'activitats extraescolars de les associacions de
mares i pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient N801-2016-002 Subdivisió U960
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 27 de juliol de 2015 l'adjudicació per
procediment obert i tràmit ordinari del servei d'activitats extraescolars de les associacions de
mares i pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament de Sant Boi de Llobregat a
l'empresa FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, amb CIF ......................, per un termini d'un
any, comptador des de la formalització del contracte, podent acordar ambdues parts una
pròrroga amb una durada màxima d'un any.
Atès que s'ha comprovat que la prestació i execució de servei s'ha realitzat d'acord amb les
condicions del contracte, segons es desprèn de l'informe tècnic emès per la Cap del
Departament d'Educació, en data 12 de juliol de 2016;
Atès que l'adjudicatari proposa continuar realitzant la prestació del servei en els mateixos
termes i condicions recollits en el contracte inicial;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/07/2016
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: Prorrogar el contracte de prestació del servei d'activitats extraescolars de les
associacions de mares i pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament de Sant Boi de
Llobregat a l'entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI amb CIF .....................
Aquesta pròrroga té efectes des del 28 d'agost de 2016 fins al 28 d'agost de 2017.
SEGON: Disposar la despesa per un import total de quaranta-set mil nou-cents cinquanta-un
euros amb quaranta-dos cèntims (47.951,42 €), exempts d'IVA, a la Fundació Catalana de
l'Esplai i declarar la plurianualitat de la despesa d'acord amb l'establert a l'article 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, amb les anualitat següents:
Quart trimestre de 2016, per import de:
19.180,57 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 962 32600 22629 Suport activitats
extraescolars
Primer semestre de 2017, per import de:
28.770,85 € a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'exercici corresponent destinada a l'efecte
TERCER: Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la
pròrroga del contracte.
QUART: Facultar la Tinenta d'Alcaldia Sra. Alba Martínez Vélez de l'àrea d'actuació d'Educació,
Convivència i Solidaritat, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga
del contracte en document administratiu.

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:

022. Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment obert amb tràmit d'urgència, de
la contractació de les obres pel canvi de la climatitzadora-deshumectadora de la piscina
coberta del poliesportiu municipal la Parellada
Número d'expedient N802/U205/2016/000029
En sessió de data 13 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particular per a la contractació del canvi de la climatitzadoradeshumectadora de la piscina coberta del poliesportiu municipal la Parellada, mitjançant tràmit
d'urgència i procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació celebrada en data 28 de juny de 2016, on es va donar
lectura del resultat de l'acte previ d'obertura del sobre administratiu, es va procedir a l'obertura
de l'oferta econòmica de les empreses admeses a la licitació, i es va proposar fer el
requeriment al millor classificat amb l'oferta més econòmica, previ lliurament als tècnics de la
documentació als efectes de que comprovin si hi ha alguna baixa temerària;
Vist l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal del Departament de manteniment
d'equipaments en data 30 de juny de 2016, en el que proposa millor classificat a l'empresa
VORACYS-PYF, UTE per haver presentat el preu més baix;
En sessió de data 4 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de
les empreses admeses a la licitació per a la contractació del canvi de la climatitzadoradeshumectadora del la piscina coberta del poliesportiu municipal la Parellada, essent que la
classificació pel preu més baix va ser la següent:
- UTE (VORACYS, SL - PYF, SL).
- GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL.
- SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU.
- GOMINTEC, SL.
- KLITEC GLOBAL NETWORK, SA.
- LLONCH-CLIMA, SL.
- TONDO ENERGIA, SL.
- PROJECTES, INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ENERGETICS, SL.
- INSTALACIONES ADAJET, SL.
Així mateix es va requerir a l'empresa UTE (VORACYS, SL - PYF, SL , perquè en el termini de
5 dies hàbils següents a la notificació de l'esmentat requeriment presentés la documentació
sol·licitada, d'acord amb l'establert a la clàusula 16 del plec de clàusules particulars;
Vistes les instàncies amb Registre General d'Entrada número 2016019804, de data 13/07/2016
i número 2016020035, de data 14/07/2016 presentades per l'empresa VORACYS, SL, i número
número 2016019981, de data 14/07/2016, presentada per l'empresa PLAN YOUR FUTURE,
SL, en què aporten la documentació prevista a la clàusula 16, juntament amb els documents
acreditatius d'haver ingressat ambdues a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per
import cadascuna d'elles de 1.305,28 €, sumant un total de dos mil sis-cents deu amb
cinquanta-set cèntims (2.610,57 €) que correspon al 5% de l'import de l'oferta (IVA exclòs);
D'acord amb allò establert als articles 157 i següents 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;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/07/2016
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'adjudicació del contracte pel canvi de la climatitzadora-deshumectadora de
la piscina coberta del poliesportiu municipal la Parellada, a l'empresa UTE VORACYS - PLAN
YOUR FUTURE, SL - LA PARELLADA, amb NIF número ..............., d'acord amb la proposta de
la Mesa de Contractació de data 28 de juny de 2016 i l'informe emès per l'enginyer tècnic
municipal del Departament de manteniment d'equipaments de data 30 de juny de 2016.
SEGON- Aprovar la disposició de la despesa per un import de seixanta-tres mil cent setantacinc euros amb setanta cèntims (63.175,70 €, IVA inclòs), essent la base cinquanta-dos mil
dos-cents onze euros amb trenta-dos cèntims (52.211,32 €) més l'IVA 21% que ascendeix a
deu mil nou-cents seixanta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (10.964,38 €).

TERCER- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè, dins el termini dels set (7)
dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article
151.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
QUART- Facultar al tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic, perquè
en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document
administratiu.
CINQUÈ- Notificar aquest acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l'article
151 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.
SISÈ- Publicar aquest acord al web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò
establert a l'article 151 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.
L'Import esmentat 63175,7 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
la partida 633 93301 63215, Millora i reposició edificis municipals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

023. Aprovació de l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars, del plec
de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació del
Servei d'Atenció Informativa als Instituts del Servei d'Informació Juvenil El Punt, a
adjudicar pel procediment obert i tràmit ordinari.
Número d'expedient N801/U224/2016/019
Vist l'informe tècnic de data 15 de juny de 2016, emès a resultes del proveïment d'incoació
d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació resta justificada en la seva conveniència i
necessitat;
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars que han de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest
Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;
Atès l'establert als articles 138 i 157 a 161 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, pel que fa
a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2016
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 conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació
relativa al Servei d'Atenció Informativa als instituts del Servei d'Informació Juvenil El Punt,
d'acord amb l'informe tècnic de data 15 de juny de 2016, que s'annexa al present acord.
SEGON: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques particulars, per la contractació del Servei d'Atenció Informativa als
instituts del Servei d'Informació Juvenil El Punt, que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari
pel procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

TERCER: Convocar la contractació pel procediment obert , amb subjecció als Plecs de
clàusules particulars aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15
dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació al DOGC, per tal que els
possibles interessats hi concorrin.
QUART: Aprovar l'autorització de la despesa per l'import màxim de quaranta-nou mil cinc-cents
euros (49.500 euros) dels quals quaranta-cinc mil euros (45.000 euros) corresponen a la base i
quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros) corresponent a l'IVA (10%) i declarar la plurianualitat
de la depesa, d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L'import esmentat s'imputarà a càrrec de l'aplicació pressupostària 985 33700 22606 Centre de
Recursos els estudiants, del pressupost municipal de l'any 2016 i de l'aplicació pressupostària
que es determini de l'any 2017 i 2018, amb les següents anualitats:
- Exercici 2016: 9.900 euros IVA inclòs
- Exercici 2017: 24.750 euros IVA inclòs
- Exercici 2018: 14.850 euros IVA inclòs

Aquest acord resta condicionat a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.
CINQUÊ: Publicar l'anunci de licitació al DOGC, i al perfil del contractant de l'Ajuntament de
Sant Boi, en la forma prevista a l'article 142 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

024. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres definides a
l'actuació 2, Enllumenat públic i semàfors del Projecte d'obra municipal ordinària de
millora integral en polígons industrials Salines i Fonollar de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient N802/U633/2015/000029
En sessió de data 15 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària de millora integral en polígons industrials Salines i Fonollar
de Sant Boi de Llobregat (X116/2014/000012), promogut per l'Ajuntament i redactat per
l'empresa Alfa Tecnologies SL, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.248.230,92 €
(IVA inclòs), i que mitjançant decret d'Alcaldia de data 13 de març de 2015 es considera
aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;
En sessió de data 13 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del
contracte de les obres definides a l'actuació 2, Enllumenat públic i semàfors de l'esmentat
projecte (N802/U633/2015/000029), a l'empresa Citelum Ibérica SA (CIF .....................), per un
import de 144.279,99 € (IVA inclòs);
En data 9 de juny de 2016, per decret de ponent delegat es va adjudicar el contracte menor del
servei professional de direcció i coordinació en matèria de seguretat i salut per a les obres
definides a les actuacions 1, 2 i 3 de l'esmentat projecte (N805/U056/2016/000031), a
l'empresa Alfa Tecnologies SL, per un import de 18.755,00 € (IVA inclòs);
En sessió de data 27 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el nomenament
dels tècnics municipals, ..................... i ...................., com a gestors de les obres definides a les
actuacions 1, 2 i 3 de l'esmentat projecte i a l'enginyer de camins, ..................... (col·legiat núm.

8.005), de l'empresa Alfa Tecnologies SL, per a la direcció d'obra i coordinació en matèria de
seguretat i salut per a les obres del projecte referenciat;
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa Citelum Ibérica SA, en data 1 de juliol
de 2016 (Registre General d'Entrada núm. 18859);
Vist l'informe tècnic favorable, emès pel coordinador en matèria de seguretat i salut en fase
d'execució d'obra;
Atès l'establert a l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres públiques, segons el qual en el cas
d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a
l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2016
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 el Pla de seguretat i salut, presentat per l'empresa Citelum Ibérica SA, per a
l'execució de les obres definides a l'actuació 2, Enllumenat públic i semàfors del Projecte d'obra
municipal ordinària de millora integral en polígons industrials Salines i Fonollar de Sant Boi de
Llobregat.
Segon- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària Citelum Ibérica, SA i a l'enginyer de
camins, Joan Alba Navarro, de l'empresa Alfa Tecnologies SL i als gestors municipals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

025. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres definides a
l'actuació 1, Obra Civil i senyalització del Projecte d'obra municipal ordinària de millora
integral en polígons industrials Salines i Fonollar de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient N802/U633/2015/000028
En sessió de data 15 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària de millora integral en polígons industrials Salines i Fonollar
de Sant Boi de Llobregat (X116/2014/000012), promogut per l'Ajuntament i redactat per
l'empresa Alfa Tecnologies SL, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.248.230,92 €
(IVA inclòs), i que mitjançant decret d'Alcaldia de data 13 de març de 2015 es considera
aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;
En sessió de data 6 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del
contracte de les obres definides a l'actuació 1, Obra Civil i senyalització de l'esmentat projecte
(N802/U633/2015/000028), a l'empresa Artífex Infraestructuras SL (CIF .................), per un
import de 450.476,95 € (IVA inclòs);
En data 9 de juny de 2016, per decret de ponent delegat es va adjudicar el contracte menor del
servei professional de direcció i coordinació en matèria de seguretat i salut per a les obres
definides a les actuacions 1, 2 i 3 de l'esmentat projecte (N805/U056/2016/000031), a
l'empresa Alfa Tecnologies SL, per un import de 18.755,0 € (IVA inclòs);

En sessió de data 27 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el nomenament
dels tècnics municipals, .................... i ..................., com a gestors de les obres definides a les
actuacions 1, 2 i 3 de l'esmentat POMO i a l'enginyer de camins, .................. (col·legiat núm.
8.005), de l'empresa Alfa Tecnologies SL, per a la direcció d'obra i coordinació en matèria de
seguretat i salut per a les obres del projecte referenciat;
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa Artífex Infraestructuras SL, en data 15
de juliol de 2016 (Registre General d'Entrada núm. 20174);
Vist l'informe tècnic favorable, emès pel coordinador en matèria de seguretat i salut en fase
d'execució d'obra;
Atès l'establert a l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres públiques, segons el qual en el cas
d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a
l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2016
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 el Pla de seguretat i salut, presentat per l'empresa Artífex Infraestructuras SL,
per a l'execució de les obres definides a l'actuació 1, Obra Civil i senyalització del Projecte
d'obra municipal ordinària de millora integral en polígons industrials Salines i Fonollar de Sant
Boi de Llobregat.
Segon- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària Artífex Infraestructuras SL i a l'enginyer
de camins, .........................., de l'empresa Alfa Tecnologies SL i als gestors municipals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

026. Aprovació de la classificació de les proposicions presentades al procediment
negociat sense publicitat, per a la contractació de les obres definides al POMO del ramal
d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002
Número d'expedient N802/U056/2014/000020
En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra
municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002
(X116/2014/000007), amb un pressupost de 151.080,89 (IVA exclòs);
En sessió de data 28 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, i la convocatòria mitjançant
procediment negociat sense publicitat de la contractació de les obres definides pel Projecte
d'obra municipal ordinària de millora de la seguretat vial al carrer Molí Vell
(N802/U056/2014/000020);
Es va consultar a les següents empreses, que van presentar la seva proposta en el termini
establert:
- Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç SL (RGE 20.504 , de data 15/09/2014)
- Obres i Serveis Roig SA (RGE 20.553, de data 15/09/2014)

- Tecnologia de Firmes SA (RGE 20.561, de data 15/09/2014)
- Eurocatalana Obres i Serveis SL (RGE 20.583 , de data 15/09/2014)
- GrupMas Constructors SLU (RGE 20.589 , de data 15/09/2014)
- Cromsa Construcción y Medioambiente SA (RGE 20.626, de data 15/09/2014)
La tramitació de l'expedient de contractació va resultar afectada pels motius que consten a
l'expedient i, resolta la problemàtica plantejada es va atorgar a les empreses admeses un
termini per que comuniquesin a l'Ajuntament si mantenien l'oferta presentada. La totalitat de les
empreses consultades van confirmar el seu interés en pendre part en el procediment de
contractació i que mantenien la seva oferta; havent estat objecte d'estudi les ofertes i la
documentació presentada en el termini establert a la convocatòria,
Una vegada
obres;

estudiades les proposicions presentades per portar a terme les esmentades

Vist l'informe de la cap del servei d'Infraestructures i Espai Públic de valoració d'ofertes, emès
en data 11 de juliol de 2016, que s'annexa a l'expedient;
Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc en data 14 de juliol de
2016, que proposa la classificació de les empreses admeses a la licitació i que ha elaborat la
proposta favorable a l'empresa Obres i Serveis Roig SA;
Atès l’establert als articles 169 i següents 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, pel que fa a
la tramitació de l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/07/2016
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 classificació de les proposicions de les empreses admeses a la licitació
per a la contractació d'obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç
amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002 (N802/U056/2014/000020), mitjançant
procediment negociat sense publicitat; d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per
la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc en data 14 de juliol de 2016. La puntuació
ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 7 del
plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació. La classificació en ordre
decreixent ha estat:
- Obres i Serveis Roig SA: 97,5 punts
- Tecnologia de Firmes SA: 96,07 punts
- GrupMas Constructors SLU: 85,91 punts
- Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç SL: 83,57 punts
- Eurocatalana Obres i Serveis SL: 67,77 punts
- Cromsa Construcción y Medioambiente SA: 25,3 punts
SEGON- REQUERIR a l'empresa Obres i Serveis Roig SA (amb CIF ................), perquè, dins
el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la
següent documentació d'acord amb l'establert a la clàusula 8 del plec de clàusules particulars:
1- Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del
seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la societat o entitat. Així
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar
inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas

que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
L’anterior documentació haurà de ser validada a la Secretaria d'aquest Ajuntament. Per
efectuar aquest tràmit caldrà exhibir l'original de l'escriptura.
2- Acreditació de què el licitador es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats
econòmiques.
3- Document acreditatiu de la solvència econòmica, financera i tècnica exigida a la clàusula 4.2
del plec.
4- Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment
tributàries i amb la Seguretat Social.

de les seves obligacions

5- Document original d’acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de
l’entitat bancària corresponent, segons model normalitzat que es pot descarregar a la pàgina
web de l’Ajuntament www.santboi.cat, a l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de
proveïdors.
6- Document d'ingrés de la garantia definitiva per l'import equivalent al 5% de l'import adjudicat
(IVA exclòs) per import de 5.449,02 €
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada a l'apartat anterior pel
certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i
obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix
expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat.
Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.
TERCER- NOTIFICAR aquest acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò
previst a l'article 151 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.
QUART- PUBLICAR aquest acord al web municipal -perfil del contractant- de conformitat amb
allò establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

027. Aprovació de la rectificació d'errada material de l'acord de la Junta de Govern de
data 6-6-2016, en relació al pressupost d'execució per contracte material de l'aprovació
inicial del POMO de rehabilitació de local per a Centre Obert, situat al c/ Bonaventura
Aribau, núm. 32,
Número d'expedient X116/2015/000005
En sessió de data 6 de juny del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte d'obra
municipal ordinària de rehabilitació de local per a Centre Obert, situat al c/ Bonaventura Aribau,
núm. 32 (X116/2015/000005), el qual ha estat promogut per l'Àrea de Benestar i Ciutadania
d'aquest Ajuntament i redactat per l'arquitecta municipal, ...................., del servei de Projectes,
Obres i Infraestructures, de l'Àrea d'Urbanisme; amb un pressupost d'execució per contracte de
182.370,29 € (IVA inclòs), essent la base de 150.719,25 € i l'IVA 21% de 31.651,04 €;

Atès que, en el punt Primer de l'acord, s'ha detectat una errada material en el pressupost
d'execució per contracte, essent l'import correcte de 180.692,81 € (IVA inclòs), essent la base
de 149.332,90 € i l'IVA 21% de 31.359,91 €;
D'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les
errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/07/2016
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 rectificació de l'errada material existent al punt Primer de l'acord de la Junta de
Govern de data 6 de juny del 2016, en relació al pressupost d'execució per contracte de
l'aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de local per a Centre
Obert, situat al c/ Bonaventura Aribau, núm. 32 (X116/2015/000005), i modificar en
conseqüència el seu redactat, el qual restarà com segueix:
"PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de local per
a Centre Obert, situat al c/ Bonaventura Aribau, núm. 32 (X116/2015/000005), promogut per
l'Ajuntament, amb un pressupost d'execució per contracte de 180.692,81 € (IVA inclòs), essent
la base 149.332,90 € i el 21% d'IVA de 31.359,91 €.
El termini d'execució material de les obres s'estableix com a màxim en 4 (quatre) mesos.".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari general dóna compte de les sentències:
a) Núm. 392 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs
d'apel·lació interposat pel Sr. ..................... contra la sentència del Jutjat contenciós
administratiu de Barcelona núm. 11, que desestimava el recurs que havia interposat contra
l'acord de la Junta de Govern del 13 de desembre que va inadmetre a tràmit la sol·licitud de
revisió d'ofici de la llicència d'obres concedida el 23 de gener de 2006 per la construcció d'un
edifici plurifamiliar de 12 habitatges, un edifici unifamiliar i aparcament de 36 vehicles.
b) Núm. 417 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs
d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra la sentència del Jutjat contenciós administratiu de
Barcelona núm. 5, que estimava el recurs que havia interposat el Sr. ..................... contra
l'acord de la Junta de Govern del 24 de novembre de 2008 d'aprovació definitiva del conveni
urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i Promociones Call Roman,SA, de manera que només es
declaren nuls els pactes segon i tercer del conveni.
c) Núm. 205/2016 del Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona, de data 4 de juliol
de 2016, que declara la inadmissibilitat parcial per desviació processal del recurs contenciós

administratiu interposat per Ausin,SA contra la desestimació pressumpta de la petició de revisió
d'ofici de les llicències d'obres concedides a Molras,SA el 18 de novembre de 1988 i el 14 de
juliol de 2008, la desestimació pressumpta de la petició d'inici d'un procediment de
responsabilitat patrimonial i la desestimació pressumpta de la petició d'incoació d'un
procediment de protecció de la legalitat; i que desestima el recurs en la resta per ser l'actuació
administrativa impugnada plenament ajustada a dret.

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.

