ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número d'expedient: N112-2018-39

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

24/10/2018

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

09:45

Convocatòria
Primera

Hora Final: 11:08
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

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

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Laura Solís González
Salut González Martín

No hi assisteix

A proposta de la ponència de Governança i qualitat democràtica s'acorda incorporar per
urgència a l'ordre del dia la següent proposta, que es tractarà com a punt 17è,:
017. Aprovació de la modificació de les Bases reguladores específiques per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats i projectes
dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut
Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials,
Cultura, Festa Major, Esports, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes,
Persones amb diversitat funcional, Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i
Adolescència i aprovació de la incorporació de nous annexos.
A proposta de la ponència de Ciutat sostenible s'acorda incorporar per urgència a l'ordre del dia
la següent proposta, que es tractarà com a punt 27è,:
027. Aprovació de l'adjudicació del contracte per la instal.lació i subministrament de llumeneres
amb mesures d'eficiència energètica mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
subjecte a regulació harmonitzada.
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2018-38

Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ALCALDIA
Cultura

002. Aprovació de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats per a la
Campanya de Reis de l'any 2019
Número d'expedient N627/U224/2018/008
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 31 de juliol de 2018, va aprovar
inicialment les bases particulars, la convocatòria pública i l'annex per a la concessió de
subvencions per a la participació dins de la Campanya Cavalcada de Reis 2019;
Atès que, per decret d'alcaldia número AAL18054, es van considerar aprovades definitivament
les esmentades bases per manca d'al·legacions;
Vistes les sol·licituds de subvenció presentades en el termini previst i que compleixen tots els
requisits establerts a les bases particulars.
D'acord amb l'informe favorable de la Comissió Qualificadora de data 17 d'octubre de 2018;
Atès que es va dotar el pressupost municipal de l’Ajuntament per a l’exercici 2018 la següent
aplicació pressupostària: 950-33801-48900 Subv entitats de la Cavalcada de Reis;
Vist l'article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122
del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), que preveuen que els ens
locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats públiques o privades o
particulars les activitats dels quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d'interès local;
Atesa l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per acord de Ple de data 24
de febrer de 2014 i per decret d’Alcaldia de 5 de maig de 2014 es va entendre aprovada
definitivament i que va ser publicada íntegrament al BOPB de data 19 de maig de 2014;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Aprovar l'atorgament de subvencions dins la Campanya Cavalcada de Reis de l'any
2019 a les entitats que es relacionen a continuació per import de mil set-cents cinquanta euros
(1.750,00,- euros) a cadascuna d'elles, per la construcció i la decoració de les plataformes del
seguici de la Cavalcada de Reis 2019:
·
·
·
·
·
·
·

Associació de veïns el Poblet Marianao
Associació de famílies d'alumnes del
col·legi Vedruna Sant Boi (AFA Vedruna)
Asociación Cultural Andaluza Casa de Cádiz
Associació Comissió de Festes Cooperativa Molí-Nou
Associació Tots Som Santboians
Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla
Ampa Escola Benviure

Segon.- Aprovar l'atorgament de subvenció dins la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2019
a l'Esplai Cargol per import de mil cent euros (1.100,00,- euros) per a la decoració de la
carrossa de l'Estel.
Tercer.- Aprovar l'atorgament de subvenció dins la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2019
a la Federació d'entitats Els Garrofers de Sant Boi de Llobregat per import de tres mil euros
(3.000,00,- euros) per a la gestió de les tres comitives reials (vestuari, maquillatge i
caracterització) i també de la carrosa de caramels (decoració, vestuari i maquillatge dels
participants).
Quart- Aprovar la disposició de la despesa plurianual per un import total de setze mil tres-cents
cinquanta euros (16.350,- euros), a càrrec dels exercicis i aplicacions pressupostàries que
s'indiquen:
- Exercici 2018: 12.262,50 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 950 33801 48900 Subv.
entitats de la Cavalcada de Reis.
- Exercici 2019: 4.087,50 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària que es determini.
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.
Cinquè- Reconèixer l'obligació i efectuar el pagament corresponent a l'exercici 2018,
corresponent al 75% de l'import de les subvencions concedides, per un import de dotze mil
dos-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims (12.262,50 euros)
Aquest primer pagament del 75% del total es farà efectiu per transferència bancària un cop
signat el document d'acceptació de la subvenció atorgada.
El 25% restant, es farà efectiu un cop emès informe favorable dels tècnics municipals respecte
el compliment de les condicions contemplades en el document d'acceptació.
Sisè.-Aprovar el model de document d'acceptació que hauran de signar els/les beneficiaris/es.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Desenvolupament econòmic

003. Aprovació inicial de les bases particulars que regulen el concurs de Premis Delta a
les Millors Iniciatives Empresarials 2018-2019 i de la convocatòria pública.
Número d'expedient N666/2018/000007
Atès l'interès dels ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, El Prat de Llobregat,
Gavà, i Viladecans, d'establir una relació de cooperació, dins del marc de les competències que
tenen legalment atribuïdes per al foment de l’ocupació mitjançant l’activitat subvencional per
l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per tal d'organitzar els Premis Delta a les
Millors Iniciatives Empresarials 2018-2019.
Els Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials tenen com a objectiu donar suport i
reconeixement a les iniciatives que per la seva capacitat d'innovació, diversificació de les
activitats existents, creació de llocs de treball, assoliment de resultats destacats o pel seu
interès social, constitueixen un potencial dinamitzador de l'economia al territori.
La Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2018 va aprovar el conveni de col·laboració
que regula l'organització conjunta, entre els ajuntaments anteriorment esmentats, dels Premis

Delta a les Millors Iniciatives Empresarials 2018-2019, establint el règim de finançament i
d'execució.
Atès que s'han redactat les bases que han de regular el concurs dels Premis Delta a les Millors
Iniciatives Empresarials 2018-2019.
Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del ROAS que
preveuen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats
públiques o privades o particulars les activitats dels quals supleixen o complementen els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d'interès local.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò establert
a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aprovada en
el Ple Municipal de 24 de febrer de 2014 i el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 aprovat
en el Ple Municipal de 21 de juliol de 2016.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de Premis Delta a les Millors
Iniciatives Empresarials 2018-2019 i els corresponents annexos.
SEGON: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies
hàbils, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d'anuncis de la Corporació.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni
reclamació durant el període d'informació pública.
TERCER: Aprovar la convocatòria pública per al concurs de Premis Delta a les Millors
Iniciatives Empresarials 2018-2019. Aquesta convocatòria restarà suspesa en el supòsit que
es presentin al·legacions a les bases i fins que siguin resoltes.
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi començarà a partir del dia 17 de
desembre de 2018 fins el dia 31 de gener de 2019, ambos inclossos.
QUART: Ordenar la publicació de la convocatòria pública al Butlletí Oficial dela Província de
Barcelona i al tauler d'anuncis de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Ocupació

004. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció per a la contractació de persones
aturades atorgada per Acord de Junta de Govern ACG170650 de data 15/11/2017.
Número d'expedient X374-2017-000070
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar
inicialment les bases particulars, que han regulat l'atorgament d'assignacions econòmiques per
a la contractació de persones aturades per a l'exercici 2017;

Atès que, per decret d'Alcaldia AAL170067, en data 27 d'abril de 2017 i expedient
N666/2017/000001, es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per
manca d'al·legacions;
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 15/11/2017, va aprovar atorgar
l'assignació econòmica a Avanç, S.L., amb CIF ..................., per un import de nou mil doscents trenta-un euros, (9.231,00 €), en concepte de subvenció per a la contractació de
persones aturades per a l'exercici 2017;
A data 3 d'agost de 2018, es presenta per Registre General d'Entrada sol·licitud de validació
dels justificants de la despesa objecte de l'assignació econòmica per a la contractació de
persones aturades, amb tota la documentació requerida per fer l'última justificació de la
subvenció, on consta document de resum econòmic del projecte signat per l'empresa, donant
conformitat a l'import de la subvenció sol·licitada i atorgada, als imports justificats i a l'import de
la diferència que s'ha de revocar;
Atès que d'acord amb l'informe tècnic de data 13/09/2018, es proposa la revocació de la
subvenció pels següents motius:
- L'empresa ha justificat les despeses de l'assignació econòmica de la contractació per 6
mesos d'un treballador, per import de quatre mil tres-cents quaranta-set euros, amb setantanou cèntims (4.347,79 €);
- Per tant, s'ha de revocar la quantitat de quatre mil vuit-cents vuitanta-tres euros, amb vint-i-un
cèntims, (4.883,21 €), que correspon a dos conceptes:
Primer: A data 01/01/2018, data de termini per fer contractacions indicades a les bases
reguladores, ha quedat sense cobrir un lloc de treball, que suposa una quantitat de quatre mil
cinc-cents cinquanta-set euros (4.557,00 €). Per tant, cal revocar aquest import parcial atorgat
a l'expedient X374/2017/000070.
Segon: A partir de la data 05/09/2018, data de pagament de l'última justificació de la
contractació feta, cal revocar la quantitat de tres-cents vint-i-sis euros, amb vint-i-un cèntims
(326,21 €), diferència entre la quantitat assignada al lloc de treball cobert i atorgada a la
sol·licitud inicial de la subvenció i les nòmines presentades durant la justificació de la
contractació del treballador.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/10/2018
Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15
d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret
179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'Ordenança
general de subvencions aprovada definitivament en data 5 de maig i publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en data 19 de maig de 2014;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar la revocació parcial de la subvenció a la contractació de persones aturades
concedida a Avanç, S.L., amb CIF ..................., per import de quatre mil vuit-cents vuitantatres euros, amb vint-i-un cèntims, (4.883,21 €), d'acord amb els motius que consten als
antecedents d'aquest acord.

SEGON: Donar de baixa de la comptabilitat les operacions corresponents a la disposició
aprovada a favor d'Avanç, S.L., amb CIF ..................., per import total de quatre mil vuit-cents
vuitanta-tres euros, amb vint-i-un cèntims, (4.883,21 €).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

005. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció per a la contractació de persones
aturades atorgada per Acord de Junta de Govern ACG170650 de data 15/11/2017.
Número d'expedient X374-2017-000071
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar
inicialment les bases particulars, que han regulat l'atorgament d'assignacions econòmiques per
a la contractació de persones aturades per a l'exercici 2017;
Atès que, per decret d'Alcaldia AAL170067, en data 27 d'abril de 2017 i expedient
N666/2017/000001, es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per
manca d'al·legacions;
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 15/11/2017, va aprovar atorgar
l'assignació econòmica a Industria Aux de Caravana, S.A., amb CIF ..................., per un import
de nou mil dos-cents trenta-un euros, (9.231,00 €), en concepte de subvenció per a la
contractació de persones aturades per a l'exercici 2017;
A data 3 d'agost de 2018, es presenta per Registre General d'Entrada sol·licitud de validació
dels justificants de la despesa objecte de l'assignació econòmica per a la contractació de
persones aturades, amb tota la documentació requerida per fer l'última justificació de la
subvenció, on consta document de resum econòmic del projecte signat per l'empresa, donant
conformitat a l'import de la subvenció sol·licitada i atorgada, als imports justificats i a l'import de
la diferència que s'ha de revocar;
Atès que d'acord amb l'informe tècnic de data 13/09/2018, es proposa la revocació de la
subvenció pels següents motius:
- L'empresa ha justificat les despeses de l'assignació econòmica de la contractació per 6
mesos dels dos llocs de treball, per import de nou mil noranta-un euros, amb noranta cèntims
(9.091,90 €);
- Per tant, es revoca parcialment l'import atorgat a l'expedient X374/2017/000071, per import de
cent trenta-nou euros, amb deu cèntims, (139,10 €), quantitat no justificada per diferència entre
les nòmines reals i l'import inicialment calculat i sol·licitat a la primera instància;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/10/2018
Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15
d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret
179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'Ordenança
general de subvencions aprovada definitivament en data 5 de maig i publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en data 19 de maig de 2014;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:
PRIMER: Aprovar la revocació parcial de la subvenció a la contractació de persones aturades
concedida a Industria Aux de Caravana, S.A., amb CIF ..................., per import de cent trentanou euros, amb deu cèntims, (139,10 €), d'acord amb els motius que consten als antecedents
d'aquest acord.
SEGON: Donar de baixa de la comptabilitat les operacions corresponents a la disposició
aprovada a favor d'Industria Aux de Caravana, S.A., amb CIF ..................., per import total de
cent trenta-nou euros, amb deu cèntims, (139,10 €).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

006. Aprovació de la revocació parcial de la subvenció per a la contractació de persones
aturades per Acord de Junta de Govern ACG170650 de data 15/11/2017.
Número d'expedient X374-2017-000074
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar
inicialment les bases particulars, que han regulat l'atorgament d'assignacions econòmiques per
a la contractació de persones aturades per a l'exercici 2017.
Atès que, per decret d'Alcaldia AAL170067, en data 27 d'abril de 2017 i expedient
N666/2017/000001, es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per
manca d'al·legacions;
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 15/11/2017, va aprovar atorgar
l'assignació econòmica a Carhaus, S.L., amb CIF ..................., per un import de sis mil
vuitanta-vuit euros, amb cinquanta cèntims (6.088,50 €), en concepte de subvenció per a la
contractació de persones aturades per a l'exercici 2017;
A data 7 de setembre de 2018,es presenta per Registre General d'Entrada sol·licitud de
validació dels justificants de la despesa objecte de l'assignació econòmica per a la contractació
de persones aturades, amb tota la documentació requerida per fer l'última justificació de la
subvenció, on consta document de resum econòmic del projecte signat per l'empresa, donant
conformitat a l'import de la subvenció sol·licitada i atorgada, als imports justificats i a l'import de
la diferència que s'ha de revocar;
Atès que d'acord amb l'informe tècnic de data 25/09/2018, es proposa la revocació de la
subvenció pels següents motius:
- L'empresa ha justificat les despeses de l'assignació econòmica de la contractació per 9 mesos
d'un treballador, per import de cinc mil nou-cents dotze euros, amb trenta-tres cèntims
(5.912,33 €);
- Per tant, es revoca parcialment l'import atorgat a l'expedient X374/2017/000074, per import de
cent setanta-sis euros, amb disset cèntims (176,17 €), quantitat no justificada per diferència
entre les nòmines reals i l'import inicialment calculat i sol·licitat a la primera instància;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/10/2018
Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15
d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret
179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'Ordenança
general de subvencions aprovada definitivament en data 5 de maig i publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en data 19 de maig de 2014;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar la revocació parcial de la subvenció a la contractació de persones aturades
concedida a Carhaus, S.L., amb CIF ..................., per import de cent setanta-sis euros, amb
disset cèntims (176,17 €), d'acord amb els motius que consten als antecedents d'aquest acord.
SEGON: Donar de baixa de la comptabilitat les operacions corresponents a la disposició
aprovada a favor de Carhaus, S.L., amb CIF ..................., per import de cent setanta-sis euros,
amb disset cèntims (176,17 €).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

007. Aprovar la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, de la part de la
subvenció no exhaurida i concedida a l'Ajuntament de Sant Boi per al desenvolupament
del projecte Treball als barris, amb núm. d’expedient BLB-025/11.
Número d'expedient N662/U234/2018/000023
Atès que, en data 21 de desembre de 2011 el Servei d’Ocupació de Catalunya va concedir a
l’Ajuntament de Sant Boi una subvenció econòmica d'1.172.943,04.- euros, amb número
d’expedient BLB-25/11, destinada a desenvolupar l’execució d’aquest programa.
Atès que l’equip de Control i Justificació Econòmica del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
ha realitzat la revisió de la justificació econòmica presentada per aquest Ajuntament.
Vista la resolució de revocació parcial dels diferents projectes revisats, en els quals s’accepten
les renuncies efectuades en les justificacions pertinents i es revoquen les quantitats justificades
no acceptades per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Els projectes justificats han quedat així:
Resum PMI Casablanca 2011:
Nom del projecte: Programes d’experienciació laboral – PMI Casablanca
Import atorgat:
Import pagat:
Import certificat per l’ajuntament:

864.384,96 €
864.384,96 €
854.343,32 €

Import justificat acceptat pel SOC:
854.331,25 €
Import renunciat i acceptat pel SOC:
10.041,64 €
Import a revocar:
12,07 €
L’article 40 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, modificat per l’article 210 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya 2017, estableix que
no s’iniciarà procediment de revocació ens els supòsits de revocacions d’imports inferior a 60
euros o que impliquin el reintegrament d’un import inferior a 60 euros. Per tant, atès que
l’import a revocar d’aquest expedient és menor de 60€ no escau iniciar un procediment de
revocació ni de reintegrament.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Aprovar la devolució d’ingrés al Servei d’Ocupació de Catalunya per un import total
de deu mil quaranta-un euros amb seixanta-quatre cèntims (10.041,64.- euros).
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació del pagament del total
de la part corresponent als interessos legals per import de dos cents quaranta-sis euros amb
vint-i-tres cèntims (246,23.- euros), que s’imputarà a la partida 840 01100 35200, interessos de
demora.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al següent compte corrent:
Compte restringit del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Número de compte: ...................
IBAN: ...................
S’haurà de fer arribar un comprovant de la transferència bancària on ha de constar el número
d’expedient
a què correspon l’ingrès que s’efectua a la Secció de Pagaments
(tresoreria.soc@gencat.cat o fax 935536564), del Servei de Pressupostos i Comptabilitat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

008. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida pel Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC), destinada a incentivar la contractació de joves en pràctiques del Programa
Garantia Juvenil a Catalunya 2018.
Número d'expedient N662/U234-2018-000021
Atès que a data 7 de setembre s’ha presentat, a través de l’extranet de les administracions
públiques catalanes, plataforma EACAT, la sol·licitud de subvenció de 220.000 € per a la gestió
del programa destinat a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya - Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya
(SOC);
Atès que en data 25 de setembre la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, va ratificar la sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa Garantia Juvenil a Catalunya per un
import de 220.000€;
Atès que en data 2 d’octubre el Servei d’Ocupació de Catalunya notifica via l’extranet de les
administracions catalanes (plataforma EACAT) la resolució d’atorgament parcial per a la
realització de 7 contractes de treball a través de la subvenció destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiàries del Programa Garantia Juvenil a Catalunya,
per un import de 77.000€;
Atès que la contractació de joves en pràctiques del Programa Garantia Juvenil a Catalunya
està integrament subvencionat (100%) pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
Vist l’Informe tècnic emès en data 3 d’octubre de 2018 pel Cap del Departament de Foment de
l’Ocupació;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida pel Servei d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (SOC), en data 2 d’octubre de 2018, amb número d'expedient
SOC018/18/00662, per un import de setanta-set mil euros (77.000€), per la contractació de 7
persones joves en pràctiques del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.
SEGON.- Notificar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de
Catalunya . L'òrgan administratiu responsable és la Subdirecció General de Politiques Actives
d'Ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297 - 307, 08019 - Barcelona.
L'Import esmentat 77000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 234 45053 Subv Gencat Programa Garantia Juvenil, codi projecte 2018/3/U234/40/1
Programa Garantia Juvenil: Joves en pràctiques (2018) SOC018/18/00662.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud de subvenció, al Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC), del ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2018.
Número d'expedient N662/U234-2018-000025
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha compromès en el seu Pla de Ciutat 20152019 a donar resposta prioritària a les necessitats de recuperació econòmica i ocupació i la
cohesió social, des de la màxima transparència i rigor com a principis que possibilitin continuar
augmentant la qualitat democràtica;
Atès que el Pla de desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya (PDPO) defineix
com un dels serveis ocupacionals que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya la promoció
del desenvolupament econòmic local i la creació d'ocupació i estableix que per a fer front a les
desigualtats territorials es duran a terme serveis i programes adreçats a la generació
d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització territorial o innovació en matèria
d'ocupació i desenvolupament local;
Atès que en data 23 de juliol de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya, publica l’Ordre
TSF/128/2018 per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al Projecte
Treball als Barris, destinades al programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social;
Atès que en data 24 de juliol de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya, publica la Resolució
TSF/1867/2018, que té per objecte obrir la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris:
Atès que l’objecte d’aquest programa és donar suport de manera prioritària als barris i a les
àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de
l’administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic amb
l’objectiu d’estimular-hi la creació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació i
desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi
resideixen, a través de projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla
d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a:

a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els
col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori objecte d’actuació.
b) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions
que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania;
Atès que "El pla d’execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el
marc de la Llei de Barris" determina els eixos prioritaris del que es denomina Carta de Serveis;
Atès que aquesta Carta de Serveis es presenta com el conjunt de línies d’actuació o programes
complementaris a la Llei de Barris que, en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i el
desenvolupament local, promou el Servei d’ocupació de Catalunya mitjançant la convocatòria
d’aquest programa:
Atès que el termini de presentació, per part de les entitats promotores, de sol·licituds de
subvencions per al Projecte Treball als Barris, destinades al programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, finalitzava el dia 5 d’octubre de 2018;
Atès que a data 5 d'octubre s’ha presentat, a través de l’extranet de les administracions
públiques catalanes, plataforma EACAT, la sol·licitud de subvenció de 1.096.207,04 € per a la
gestió del Projecte Treball als Barris 2018;
Vist l'informe tècnic emès en data 5 d’octubre de 2018 pel Cap del Departament de Foment de
l’Ocupació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada davant el Servei d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (SOC) el 5 d’octubre de 2018, per un import total d'un milió norantasis mil dos-cents set euros amb quatre cèntims (1.096.207,04 €), per al desenvolupament del
projecte Treball als barris 2018, per als programes i actuacions amb el desglossament de la
quantia sol·licitada que consten a continuació:
RESUM PMI CASABLANCA 2018
Programa: A. Dispositius inserció
Acció: A1 (1). Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials
(ICA 10.0).
Previsió participants: 90
Subvenció sol·licitada: 171.633,96 euros
Programa: A. Dispositius inserció Dones
Acció: A1 (2). Dispositiu d’inserció laboral adreçat a dones amb més dificultats d’accés al món
laboral.
Previsió participants: 60
Subvenció sol·licitada: 117.162,44 euros
Programa: D. Experimentació laboral
Acció: D1 (1). Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació " Manteniment del barri "
Contractes: 49
Subvenció sol·licitada: 634.425,74 euros
Programa: D. Experimentació laboral

Acció: D1 (2). Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació “Brigades d’acció immediata del Barri
Casablanca “
Contractes: 9
Subvenció sol·licitada: 172.984,90 euros
Import total subvenció sol·licitada:

1.096.207,04 euros

SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat
de Catalunya. L’òrgan administratiu responsable és la Subdirecció General de Polítiques
Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307 08019 Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud de subvenció, al Servei d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (SOC), per a la realització del Programa UBICAT 2018.
Número d'expedient N662/U234-2018-000024
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha compromès en el seu Pla de Ciutat 20152019 a donar resposta prioritària a les necessitats de recuperació econòmica i ocupació i la
cohesió social, des de la màxima transparència i rigor com a principis que possibilitin continuar
augmentant la qualitat democràtica.
Atès que el Pla de desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya (PDPO) defineix
com un dels serveis ocupacionals que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya la promoció
del desenvolupament econòmic local i la creació d'ocupació i estableix que per a fer front a les
desigualtats territorials es duran a terme serveis i programes adreçats a la generació
d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització territorial o innovació en matèria
d'ocupació i desenvolupament local.
Atès que en data 9 d’agost de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya, publica l’ordre
TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social.
Atès que en data 18 de setembre de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya, publica la
Resolució TSF/2096/2018, que té per objecte obrir la convocatòria de l’any 2018 per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la
inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (ref. BDNS 414736).
Atès que el programa UBICAT s’emmarca dins dels projectes que desenvolupen actuacions
ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur, persones
inactives i persones treballadores en situació de precarietat laboral.
Atès que aquest programa contempla la realització d’itineraris personalitzats d’inserció,
actuacions d’orientació laboral i actuacions de coneixement de l’entorn productiu i apropament
de les empreses, per l’inici d’execució del programa el dia següent a la notificació d’atorgament
de la subvenció, aquest inclòs, i la data màxima de finalització el 31 de desembre de 2019.
Atès que el termini de presentació, per part de les entitats promotores, de sol·licituds de
subvencions pel programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la
inclusió social, finalitzava el dia 9 d’octubre de 2018.
Atès que a data 5 d’octubre s’ha presentat, a través de l’extranet de les administracions
públiques catalanes, plataforma EACAT, la sol·licitud de subvenció de 222.216,03 € per a la
gestió del programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la
inclusió social.

Vist l'informe tècnic emès en data 10 d’octubre de 2018 pel Cap del Departament de Foment de
l’Ocupació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada davant el Servei d'Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (SOC) el 5 d’octubre de 2018, per un import de dos-cents vint-i-dos
mil dos-cents setze euros amb tres cèntims (222.216,03 euros) que és la quantia màxima
subvencionada per a l’acompanyament i disseny d’itineraris personalitzats d’inserció de 120
persones.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat
de Catalunya. L'òrgan administratiu responsable és la Subdirecció General de Politiques
Actives d'Ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Formació ocupacional

011. Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball dins del programa de formació FOAP 2017 per a persones treballadores
desocupades del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/015) del
curs d’Organització i gestió de magatzem (codi 149548/013)
Número d'expedient N662/U234/2018/000026
Atès que, en data 24 d’octubre de 2016 es publica l’ordre TSF/288/2016 per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de
formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
Atès que, en data 20 de juliol de 2017 es publica la resolució TSF/1897/2017 per la qual s'obre
la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de formació
d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
Atès que aquest programa s’adreça al col·lectiu, prioritàriament, de persones desocupades;
Atès que el Servei d'Ocupació de Catalunya en data 10 de novembre de 2017, va atorgar a
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat una subvenció per un import de TRES-CENTS
CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(351.589,50€) per a la impartició de les accions de formació d'oferta en àrees prioritàries per a
persones treballadores
desocupades (FOAP 2017), amb número d'expedient
17/FOAP/362/0149548, d'acord amb la Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual
s'obre la convocatòria per a l'any 2017;
Atès que en data 22 de novembre de 2017 la Junta de Govern va aprovar l’acceptació de
l’esmentada subvenció per a la impartició de les accions formatives aprovades pel Servei
d'Ocupació de Catalunya;

Atès que entre les accions formatives atorgades hi ha que inclouen la realització d'un mòdul de
pràctiques en diverses empreses;
Aquests mòduls de pràctiques són els següents:
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/003) del curs d'Operacions
auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents (codi 149548/001).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/006) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi 149548/004).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/009) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi 149548/007).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/012) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en el domicili (codi 149548/010).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/018) del curs de Gestió de
trucades de teleassistència (codi 149548/016).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/015) del curs d'Organització i
gestió de magatzem (codi 149548/013).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/020) del curs d'Activitats de gestió
administrativa (codi 149548/019).
Atès que l’acció formativa de Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/015)
es va iniciar el passat 1 d'octubre de 2018 i finalitzarà el 29 d'octubre de 2018 amb una durada
total de 80 hores, les quals formen part del Certificat de professionalitat d'Organització i gestió
de magatzem, els alumnes d'aquest curs realitzaran les pràctiques al centres de treball:
Tunkers Ibérica, SL, Guerin, SA, Automatització de Processos i Medioambient, SL, Dominion
Industry & Infraestructures, SL, Olivert Art, SA, Servex K10 Logístics, SL, Ibericar Barcelona
Premium, SL i Seur Geopost, SL;
Atès que, tal com estableix la normativa que regula aquest programa i respecte a l’execució de
pràctiques professionals de les persones participants, en concret, a l'annex 2 punt 7.7 de
l'Ordre TSF/288/2016, la realització de les pràctiques formatives no laborals implica la no
existència de relació laboral entre les persones participants i el centre de treball signant. Per
tant, els/les participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat ni pels resultats
que se’n puguin derivar;
Atès que per a que els alumnes tinguin dret a iniciar pràctiques han hagut que complir els
requisits d’entrada del certificat de professionalitat en qüestió regulats pel RD 1675/2010. A
més a més han hagut que passar el procés de selecció, si s’escau. I per últim han d’haver
superat amb avaluació positiva tots els mòduls formatius que composen el certificat de
professionalitat;
Atès que per a la realització de les pràctiques professionals s'han signat els convenis de
col·laboració corresponents, segons el model aprovat pel Servei d'Ocupació de Catalunya;
Atès que la gestió, seguiment i avaluació de les pràctiques no laborals en centres de treball es
durà a terme mitjançant la plataforma qBID. La plataforma és la eina que el SOC posa a
disposició dels centres col·laboradors de forma ajustada a la normativa i amb l'objectiu de
garantir la qualitat de la formació. Tota la documentació de gestió es genera a partir d'aquesta
plataforma;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018
D'acord amb l'article 86 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques i l'article 28 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:
Primer.- Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
entre l'Ajuntament, el centre de treball i els alumnes que es detallen a continuació, que tenen
per objecte regular la realització de les pràctiques professionals de les persones participants de
l'acció formativa del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/015)
corresponent al curs d'Organització i gestió de magatzem (codi 149548/013):
Alumnes

Centre de treball

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

Tunkers Ibérica, SL (Identificador 2018121651 - 1083096 data 14/09/2018)
Guerin, SA (Identificador 2018121657 - 1083096 data 14/09/2018)
Automatització de Processos i Mediambient, SL (Identificador 2018120604 - 1083096 data 13/09/2018)
Dominion Industry & Infraestructures, SL (Identificador 2018120605 - 1083096 data 13/09/2018)
Olivert Art, SA (Identificador 2018120545 - 1083096 data 13/09/2018)
Servex K10 Logistics, SL (Identificador 2018121650 - 1083096 data 14/09/2018)
Ibericar Barcelona Premium, SL (Identificador 2018122594 - 1083096 data 18/09/2018)
Seur Geopost, SL (Identificador 2018121652 - 1083096 data 14/09/2018)

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

012. Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball dins del programa de formació FOAP 2017 per a persones treballadores
desocupades del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/021) del
curs d’Activitats de gestió administrativa (codi 149548/019)
Número d'expedient N662/U234/2018/000027
Atès que, en data 24 d’octubre de 2016 es publica l’ordre TSF/288/2016 per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de
formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
Atès que, en data 20 de juliol de 2017 es publica la resolució TSF/1897/2017 per la qual s'obre
la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de formació
d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
Atès que aquest programa s’adreça al col·lectiu, prioritàriament, de persones desocupades;
Atès que el Servei d'Ocupació de Catalunya en data 10 de novembre de 2017, va atorgar a
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat una subvenció per un import de TRES-CENTS
CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(351.589,50€) per a la impartició de les accions de formació d'oferta en àrees prioritàries per a
persones treballadores
desocupades (FOAP 2017), amb número d'expedient
17/FOAP/362/0149548, d'acord amb la Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual
s'obre la convocatòria per a l'any 2017;
Atès que en data 22 de novembre de 2017 la Junta de Govern va aprovar l’acceptació de
l’esmentada subvenció per a la impartició de les accions formatives aprovades pel Servei
d'Ocupació de Catalunya;
Atès que entre les accions formatives atorgades hi ha que inclouen la realització d'un mòdul de
pràctiques en diverses empreses;
Aquests mòduls de pràctiques són els següents:
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/003) del curs d'Operacions
auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents (codi 149548/001).

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/006) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi 149548/004).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/009) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (codi 149548/007).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/012) del curs d'Atenció
sociosanitària a persones dependents en el domicili (codi 149548/010).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/018) del curs de Gestió de
trucades de teleassistència (codi 149548/016).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/015) del curs d'Organització i
gestió de magatzem (codi 149548/013).
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/020) del curs d'Activitats de gestió
administrativa (codi 149548/019).
Atès que l’acció formativa de Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/021)
es va iniciar el passat 1 d'octubre de 2018 i finalitzarà el 29 d'octubre de 2018 amb una durada
total de 80 hores, les quals formen part del Certificat de professionalitat d'Activitats de gestió
administrativa, els alumnes d'aquest curs realitzaran les pràctiques al centres de treball:
Distribución de Alimentación Horeca, SL, Ibericar Barcelona Premium, SL, Dominion Industry &
Infrastructures, SL, Es Field Delivery Spain, SL, Hermanos Pino Padilla, SL, Tunkers Ibérica,
SL, Carhaus, SL, Politex Catalana, SL, Gramalla XXI, SL, Parc Sanitari Sant Joan de Déu i
Naeko Logistics, SA;
Atès que, tal com estableix la normativa que regula aquest programa i respecte a l’execució de
pràctiques professionals de les persones participants, en concret, a l'annex 2 punt 7.7 de
l'Ordre TSF/288/2016, la realització de les pràctiques formatives no laborals implica la no
existència de relació laboral entre les persones participants i el centre de treball signant. Per
tant, els/les participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat ni pels resultats
que se’n puguin derivar;
Atès que per a que els alumnes tinguin dret a iniciar pràctiques han hagut que complir els
requisits d’entrada del certificat de professionalitat en qüestió regulats pel RD 1675/2010. A
més a més han hagut que passar el procés de selecció, si s’escau. I per últim han d’haver
superat amb avaluació positiva tots els mòduls formatius que composen el certificat de
professionalitat;
Atès que per a la realització de les pràctiques professionals s'han signat els convenis de
col·laboració corresponents; segons el model aprovat pel Servei d'Ocupació de Catalunya;
Atès que la gestió, seguiment i avaluació de les pràctiques no laborals en centres de treball es
durà a terme mitjançant la plataforma qBID. La plataforma és la eina que el SOC posa a
disposició dels centres col·laboradors de forma ajustada a la normativa i amb l'objectiu de
garantir la qualitat de la formació. Tota la documentació de gestió es genera a partir d'aquesta
plataforma;
D'acord amb l'article 86 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques i l'article 28 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Ratificar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
entre l'Ajuntament, el centre de treball i els alumnes que es detallen a continuació, que tenen
per objecte regular la realització de les pràctiques professionals de les persones participants de

l'acció formativa del Mòdul de pràctiques professionals no laborals (codi 149548/021)
corresponent al curs d'Activitats de gestió administrativa (codi 149548/019):
Alumnes

Centre de treball

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

Distribución de Alimentación Horeca, SL (Identificador 2018121663 - 1083096 data 14/09/2018)
Ibericar Barcelona Premium, SL (Identificador 2018122593 - 1029781 data 18/09/2018)
Dominion Industry & Infraestructures, SL (Identificador 20181216665 - 1083096 data 14/09/2018)
Es Field Delivery Spain, SL (Identificador 2018121655 - 1083096 data 14/09/2018)
Hermanos Pino Padilla, SL (Identificador 2018122589 - 1029781 data 17/09/2018)
Tunkers Ibérica, SL (Identificador 2018122071 - 1029781 data 17/09/2018)
Tunkers Ibérica, SL (Identificador 2018122069 - 1029781 data 17/09/2018)
Carhaus, SL (Identificador 2018121673 - 1083096 data 14/09/2018)
Politex Catalana, SL (Fincas Mara) (Identificador 2018127486 - 1029781 data 26/09/2018)
Gramalla XXI, SL (Identificador 2018122074 - 1029781 data 17/09/2018)
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Identificador 2018120535 - 1083096 data 13/09/2018)
Naeko Logistics, SA (Identificador 2018121679 - 1083096 data 14/09/2018)
Naeko Logistics, SA (Identificador 2018121682 - 1083096 data 14/09/2018)

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE
Medi ambient

013. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
per fer front a les despeses de transport escolar en la Campanya "Coneguem els nostres
parcs" durant el curs escolar 2017-2018
Número d'expedient N662-2017-000008 Subdivisió 630
Atès el que disposen les bases reguladores i la convocatòria (codi 201820175120009293) per a
la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer front a les
despeses de transport en la campanya "Coneguem els nostres parcs" durant el curs escolar
2017-2018 publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 d'agost de 2017.
Atès que en data 29 de setembre de 2017, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va presentar
la sol·licitud de dita subvenció davant el registre de la Diputació de Barcelona per un import de
429,00 euros.
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 13 de novembre de
2017 va aprovar l'atorgament a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de la quantitat de 411,84
euros, amb l'objecte d'ajudar al finançament de les despeses de transport escolar de la
campanya "Coneguem els nostres parcs" durant el curs escolar 2017-2018.
Vist l'informe de la cap d'Àrea de Ciutat Sostenible de data 26 de setembre de 2018.
Concepte d'ingrés: 630.46102 Subv Diba campanya Coneguem els nostres parcs
Projecte: 2018/3/U630/1/1 Despeses de transport escolar, campanya "Coneguem els nostres
parcs" curs 2017-2018
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, per
un import de quatre-cents onze euros amb vuitanta-quatre cèntims (411,84 euros) per tal de fer
front a les despeses del transport escolar en la campanya "Coneguem els nostres parcs" durant
el curs escolar 2017-2018, admetent totes i cadascuna de les condicions previstes en la
convocatòria (codi 201820175120009293) i en la resolució de concessió.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Tinença responsable i benestar dels animals

014. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per presumptes infraccions a
l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2018/000124
Mitjançant decret número AP27180316 de data 12 de juny de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador per procediment ordinari, número X213/2018/000124, a la senyora
..................., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de
la sanció que procedeixi, amb motiu de tenir i conduir un gos potencialment perillós sense
disposar de la corresponent llicència administrativa, ometre la inscripció del gos potencialment
perillós en el registre censal municipal
i per no haver contractat l'assegurança de
responsabilitat civil per a la tinença de gossos potencialment perillosos, d'acord amb l'acta
d'intervenció número 656347, emesa per la Policia Local a les 16.50 hores del dia 20 de març
de 2018;
En data 16 de juliol de 2018 es va notificar a la interessada l’esmentat acord, atorgant un
termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar les proves que es
consideressin adients, sense que s'hagi presentat cap;
A l'apartat quart de la resolució esmentada es comunicava a la interessada que, "en el supòsit
que no es presentin al·legacions, l'acord serà considerat proposta de resolució de l’expedient
sancionador, ja que compta amb tos els elements que determinen la infracció, procedint-se a
emetre la resolució definitiva del procediment sense cap altre tràmit d’audiència";
A la vista de tot això, l’instructor de l'expedient, de conformitat amb allò que disposa l’article
14.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, proposa elevar l’expedient a l’òrgan
municipal competent per a la seva resolució, d’acord amb el contingut de la proposta de
resolució de data 12 de juny de 2018;
D'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals;
D'acord amb l'establert a l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’animals,
aprovada definitivament en data 4 de maig de 2015;
D'acord amb els articles 63 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els articles 25 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la
Generalitat de Catalunya;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/10/2018

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Imposar una multa de dos mil quatre-cents cinc euros (2.405 €) a la senyora
..................., amb NIE número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança
municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció
del gos de raça American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Blom i sexe mascle, per
la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu segons
l’article 29.9 de l’esmentada Ordenança, per tenir un gos potencialment perillós sense estar en
possessió de la corresponent llicència, d'acord amb l'acta d'intervenció número 656347,
emesa per la Policia Local a les 16.50 hores del dia 20 de març de 2018.
Segon.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ..................., amb NIE
número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos de raça
America staffordshire, de grandària mitjana, de nom Blom i sexe mascle, per la comissió d’una
infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 28.15 de
l’esmentada Ordenança, per estar en possessió d'un gos potencialment perillós que no ha estat
inscrit en el Registre municipal d'animals potencialment perillosos, d'acord amb l'acta
d'intervenció número 656347, emesa per la Policia Local a les 16.50 hores del dia 20 de març
de 2018.
Tercer.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ..................., amb NIE
número ..................., com a conductora i responsable de la tinença del gos de raça American
staffordshire, de grandària mitjana, de nom Blom i sexe mascle, per la comissió d'una infracció
administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 28.19 de l’esmentada
Ordenança, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per la tinença d'animals
potencialment perillosos, d'acord amb l'acta d'intervenció número 656347, emesa per la
Policia Local a les 16.50 hores del dia 20 de març de 2018.
Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores
que s'indiquen a les liquidacions que se li notificaran properament.
Quart.- Informar al responsable de la comissió de les infraccions que en la falta de caràcter
molt greu segons l’article 29.9 i en les faltes de caràcter greu segons els articles 28.15 i 28.19
de l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció dels animals, es podrà aplicar una
reducció del 40% de la quantia de la sanció imposada, en el cas que en el termini d'un mes des
de la notificació del present acord, adopti les mesures necessàries dirigides a cessar l'acció
productora de la infracció, i així ho acredita o posa de manifest a l'expedient, d'acord amb el
que preveu l'article 33.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

015. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per presumptes infraccions a
l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2018/000112
Mitjançant decret número AP27180313 de data 12 de juny de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador, per procediment ordinari, número X213/2018/000112, al senyor
..................., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de
la sanció que procedeixi, amb motiu de portar un gos potencialment perillós sense lligar i sense
morrió per la via pública, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals número 655223-2,
emesa per la Policia Local a les 12.45 hores del dia 15 de març de 2018;

En data 20 de juny de 2018 es va notificar a l'interessat l’esmentat acord, atorgant un termini de
10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar les proves que es consideressin adients,
sense que s'hagi presentat cap;
En data 25 de juny de 2018, registre general d’entrada número 2018017830, el senyor
................... formula al·legacions a l'acord, on nega una de les infraccions imputades;
Vista la ratificació de la citada acta de data 10 de juliol de 2018;
En data 4 de setembre de 2018 es va notificar al senyor ..................., la proposta de resolució
de data 28 d’agost de 2018, on són desestimades les al·legacions, atorgant-li un termini de 10
dies per a formular al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes;
Vist que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils atorgat per poder presentar al·legacions,
sense que s’hi hagi presentat cap;
En data 4 d'octubre de 2018 l'instructor emet informe definitiu, proposant elevar l'expedient a
l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de
resolució de data 28 d'agost de 2018;
D'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals;
D'acord amb l'establert a l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’animals,
aprovada definitivament en data 4 de maig de 2015;
D'acord amb els articles 63 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els articles 25 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la
Generalitat de Catalunya;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) al senyor ..................., amb DNI
número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça
American Pit Bull, de grandària gran, de nom Saiko, sexe mascle, microxip número
981098104461964 i número de cens 9321, per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 28.16 de l’esmentada Ordenança, per
portar un gos potencialment perillós deslligat pels jardins Puig d'en Castell, de la nostra vila, el
passat dia 15 de març de 2018, a les 12.45 hores, d'acord amb l'acta d'intervenció amb
animals número 655223-2, emesa per la Policia Local a les 12.45 hores del dia 15 de març de
2018.
Segon.- Imposar una multa de tres-cents trenta un euros i deu cèntims (331,1 €) al senyor
..................., amb número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança
municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció
del gos de raça Amrican Pit Bull, de grandària mitjana, de nom Saiko, sexe mascle, microxip
número 981098104461964 i número de cens 9321, per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 28.17 de l’esmentada
Ordenança, per portar un gos potencialment perillós sense morrió pels jardins Puig d'en Castell,
de la nostra vila, el passat dia 15 de març de 2018, a les 12.45 hores, d'acord amb l'acta

d'intervenció amb animals número 655223-2, emesa per la Policia Local a les 12.45 hores del
dia 15 de març de 2018.
En aquest cas s'imposa la sanció un 10% per sobre de la sanció mínima, donada la reiteració
de la mateixa infracció, comesa el 21 d'octubre de 2013 i sancionada mitjançant expedient
sancionador número X213/2013/000425.
Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores
que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

016. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per
presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals
Número d'expedient X213/2018/000155
Mitjançant decret número AP27180297 de data 5 de juny de 2018, es va acordar iniciar
expedient sancionador per procediment ordinari, número X213/2018/000155, a la senyora
..................., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de
la sanció que procedeixi, amb motiu de conduir per la via pública un gos potencialment perillós
sense estar en possessió de la llicència que l'acredita com a conductora d'animals
potencialment perillosos i per conduir-lo deslligat i sense morrió per la via pública, d'acord amb
l'acta d'intervenció número 659624, emesa per la Policia Local a les 16.48 hores del dia 25
d'abril de 2018;
En data 15 de juny de 2018 es va notificar a la interessada l’esmentat acord, atorgant un
termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar les proves que es es
consideressin adients;
En data 20 de juny de 2016, registre general d'entrada número 2018017288, la senyora
................... formula al·legacions al citat acord on nega una de les presumptes infraccions;
Vist que en data 12 de juliol de 2018, l’agent 120 ratifica els fets exposats en l’acta DRAG
659624;
En data 4 de setembre de 2018 es va notificar a la senyora ..................., la proposta de
resolució de data 28 d'agost de 2018, on són desestimades les al·legacions;
En data 18 de setembre de 2018, amb resgistre general d'entrada número 2018024389, la
senyora ................... sol·licita ampliació del termini per a compliment de requeriments;
En data 21 de setembre de 2018, registre general d'entrada número 2018024812, la senyora
................... presenta al·legacions a la citada proposta de resolució on manifesta:
" 1) Respecte a la multa per no posseir la llicència de tinença i conducció de gossos PPP (multa
de 2.405 €), a part de ser un abús aquest import, NO EM TROBO EN SITUACIÓ ECONÒMICA
PER RESPONDRE A AQUESTA MULTA, apart vaig esmentar el motiu pel qual vaig treure a
l'animal aquesta tarda (explicada ja en la primera al·legació,), donada la falta de comprensió
per la seva banda, desitjaria un acord de pagament per a aquest import o la reducció de la
mateixa, he procedit a la sol·licitud d'aquesta llicència per evitar algun incident més greu encara
que no sigui qui tregui a l'animal amb freqüència i la seva tramitació va a un pas molt lent
2) Referent a la multa per portar a la gossa sense morrió (301 €), admeto l'error, ja que va ser
per decisió pròpia no col·locar-li-ho a causa de les fortes hores de calor i a l'animal li costava
respirar, així i tot em faig càrrec d'aquest incompliment.
3) Apart, referint-me a l'altra sanció (301 €), per portar a una gossa considerada PPP solta per
la plaça de la Generalitat, torno a aclarir que l'animal NO ES TROBAVA SOLT, així que
EXIGEIXO LA DEMOSTRACIÓ D'AQUEST INCOMPLIMENT, ja que més d'una persona em

coneix i ens ha vist per la zona on vivim a mi i la meva parella (que som els responsables dels
nostres animals) i sempre ens han vist amb tots lligats respectivament.
4) Finalment, a part del meu total desacord per la manera en la qual procedeixen a "sancionar"
o destruir econòmicament a una família, m'agradaria un explicació i conèixer cap a on va els
diners d'aquestes multes produïdes pels animals, ja que aquesta de més dir, que les àrees
comunes "dissenyades" per a animals són deplorables.
Sincerament si els diners d'aquestes multes fos destinada als qui l'ocasionen (els animals) no
existiria tal desacord, per això exigeixo la demostració de cap a on va aquests diners que
recapta arran de les multes d'animals?
Si per la meva banda, no em correspon més que realitzar aquest pagament imposat, desitjaria
dirigir la inversió directament a les àrees assignades per a gossos.
Apart, el meu desacord cap a la manera en la qual van procedir a multar-me, no la considero
adequada, a causa que l'animal no es trobava realitzant gens, l'agent em va demanar la meva
documentació i sense problema la hi lliuro juntament amb el nombre de placa de l'animal, així i
tot l'agent NO VA VERIFICAR el xip de l'animal quan és la seva obligació portar aquest
dispositiu per mirar-ho (sinó para què exigeixen tenir l'animal en "regla" si no donen exemple
del compliment de la mateixa), no va procedir a donar-me document d'aquesta multa, sinó que
de la manera menys professional apunta amb paper i bolígraf les meves dades, sense jo
conèixer que col·locaria o al·legaria l'agent, per això exigeixo les demostracions anteriorment
esmentades.
Amb les al·legacions s’adjunta un annex, amb 148 signatures, sol·licitant un espai d'esplai
digne i amb les condicions adequades per als gossos i els seus amos, així com un espai adient
per als gossos mal anomenats gossos PPP."
En informe de l'instructor de data 26 de setembre de 2018 es proposa desestimar parcialment
les al·legacions presentades, en base als següents motius:
" 1) Donat que la senyora ................... a sol·licitat en aquest Ajuntament, en data 20 d’agost de
2018, la llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos, es procedirà a aplicar
una reducció del 80% de la corresponent sanció d’acord amb l’article 33.1 de l’Ordenança
municipal sobre la tinença i la protecció d’animals.
2) En aquest punt es desestimen les al·legacions d’acord amb l’article 18.1 de l’Ordenança
municipal sobre la tinença i la protecció d’animals, donat que no es contempla cap excepció en
l’obligatorietat de portar, els gossos potencialment perillosos, el morrió posat a les vies
públiques i espais d’ús públic en general.
3) Les al·legacions referides a dur sense lligar el gos potencialment perillós en espais públics
també són desestimats segons la presumpció de veracitat de l’agent actuant, el qual va ratificar
l’acta número 659624 en data 12 de juliol de 2018.
4) El contingut d’aquest punt no forma part del present expedient, malgrat tot, se li ha donat
trasllat a la Unitat corresponent. "
D'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals;
D'acord amb l'establert a l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’animals,
aprovada definitivament en data 4 de maig de 2015;
D'acord amb els articles 63 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els articles 25 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la
Generalitat de Catalunya;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/10/2018
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 21 de setembre de 2018,
registre general d'entrada número 2018024812 per la senyora ..................., al sí de l'expedient
sancionador ordinari incoat mitjançant decret número AP27180297 de data 5 de juny de 2018,
d'acord amb l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès en data
26 de setembre de 2018, i, en conseqüència:
Segon.- Imposar una multa de quatre-cents vuitanta i un euros (481 €) a la senyora
..................., amb DNI número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança
municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la
conducció del gos de raça American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Tana, sexe
femella i número de cens 8916, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a
falta de caràcter molt greu segons l’article 29.10 de l’esmentada Ordenança, per conduir un gos
potencialment perillós per espais públics o parts comunes dels immobles sens estar en
possessió de la corresponent llicència, d'acord amb l'acta d'intervenció número 659624,
emesa per la Policia Local a les 16.48 hores del dia 25 d'abril de 2018.
Es proposa la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a
aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 31 de
l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de
graduació de la quantia de les multes. En el present cas, donada l'adopció de mesures
necessàries dirigides a cessar l'acció productora de la infracció (llicència per a la conducció de
gossos potencialment perillosos), d'acord amb l'article 33.1 de la citada Ordenança s'aplica un
reducció del 80%.
Tercer.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ..................., amb DNI
número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos de raça
American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Tana, sexe femella i número de cens
8916, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu
segons l’article 28.16 de l’esmentada Ordenança, per portar un gos potencialment perillós
deslligat per la plaça de la Generalitat, a l'alçada del número 27, de la nostra vila, el passat dia
25 d'abril de 2018, d'acord amb l'acta d'intervenció número 659624, emesa per la Policia Local
a les 16.48 hores del dia 25 d'abril de 2018.
Quart.- Imposar una multa de tres-cents un euros (301 €) a la senyora ..................., amb DNI
número ..................., de conformitat amb l’article 30.1.b) de l’Ordenança municipal sobre la
tinença i protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos de raça
American staffordshire, de grandària mitjana, de nom Tana, sexe femella i número de cens
8916, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu
segons l’article 28.17 de l’esmentada Ordenança, per portar un gos potencialment perillós
sense morrió per la plaça de la Generalitat, a l'alçada del número 27, de la nostra vila, el passat
dia 25 d'abril de 2018, d'acord amb l'acta d'intervenció número 659624, emesa per la Policia
Local a les 16.48 hores del dia 25 d'abril de 2018.
Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores
que s'indiquen a les liquidacions que se li notificaran properament.

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:

017. Aprovació de la modificació de les Bases reguladores específiques per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització
d'activitats i projectes dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als
centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de
gènere, Gent Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Esports, Promoció de
l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb diversitat funcional,
Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència i aprovació de la
incorporació de nous annexos.
Número d'expedient N666/2018/000008
Atès que en data 30 de novembre de 2017, la Junta de Govern va aprovar inicialment les
Bases Reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la realització d'activitats i projectes dels àmbits de Medi Ambient, Foment de
la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut,
Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Esports, Promoció de
l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb diversitat funcional, Foment de
l’Associacionisme veïnal i Infància i adolescència i la convocatòria pública per l’any 2018.
Atès que aquestes Bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 5 de desembre de 2017.
Atès que en data 17 de gener de 2018, per Decret d'Alcaldia número AAL180006, aquestes
Bases es van entendre aprovades de manera definitiva per manca d'al·legacions.
Atès que des dels àmbits de Gent Gran, Persones amb Diversitat Funcional, Promoció de
l'associacionisme de mares i pares d'alumnes i Infància i Adolescència s'ha considerat
convenient introduir modificacions als annexos de les Bases Reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva abans esmentades
Atès que s'han redactat els annexos dels àmbits de Gent Gran, Persones amb Diversitat
Funcional, Promoció de l'associacionisme de mares i pares d'alumnes i Infància i Adolescència,
amb la incorporació de les modificacions esmentades
.
Atès que en el marc del desenvolupament de les polítiques d'Igualtat de Gènere i LGTBI+, s'ha
considerat necessari desenvolupar una línia específica de subvencions adreçada als col·lectius
LGTBI+.
Atès que s'ha redactat l'annex del nou àmbit LGTBI+.
Atès que la data d'avui, les subvencions a les entitats participants en la Cavalcada de Reis,
portaven una tramitació i gestió específica, al marge de l'expedient general de subvencions a
entitats, al gestionar-se a partir del mes de juliol. S'ha plantejat la necessitat d'incorporar
l'expedient de Cavalcada de Reis a l'expedient general, al marge que la convocatòria específica
és farà amb posterioritat a la convocatòria general per l'especificat de la seva gestió.
Atès que s'ha redactat l'annex del nou àmbit de Cavalcada de Reis.
Dins de l'acord de 30 de novembre de 2017, l'annex de Cooperació i Solidaritat recollia, de
manera específica, dates d'execució i justificació dels projectes i exercicis concrets de les
aplicacions pressupostàries. Amb la voluntat que l'annex de Cooperació i Solidaritat tingui una
durada més enllà d'una convocatòria específica, es presenta un nou annex sense referències
temporals.
Atès que s'ha redactat l'annex del nou àmbit de Cooperació i Solidaritat.

Vistos els informes, de data 27 de setmbre de 2018, dels tècnics de referència dels àmbits de
Gent Gran, Persones amb Diversitat Funcional, Promoció de l'associacionisme de mares i
pares d'alumnes i Infància i Adolescència.
Vist l'informe, de data 5 d'octubre, de la Cap de la Unitat d'Igualtat i projecte d'Alcaldia.
Vist l'informe, de data 19 d'octubre, del Cap del Departament de Cultura
Vist l'informe, de data 19 d'octubre, del Cap de Cooperació, Solidaritat i Pau
Vist l'informe del Coordinador tècnic de subvencions de data 19 d'octubre de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/10/2018
Atès l'establert a l'article 56 del Reia Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la convocatòria es
pot aprovar en un exercici pressupostari anterior a aquell en què hagi de tenir lloc la resolució
d'aquesta, sempre que l'execució de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en què es
produeix la concessió i es compleixi alguna de les circumstàncies següents:
i. Que existeix normalment crèdit adequat i suficient al Pressupost General de l'Ajuntament
ii. Que existeix crèdit adequat i suficient al Projecte de Pressupost corresponent a l'exercici en
el que s'adquirirà el compromís de despesa com a conseqüència d l'aprovació de la resolució
de la concessió.
Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del ROAS. que
preveuen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats
públiques o privades o particulars les activitats dels quals supleixen o complementen els
serveis atribuits a la competència local o siguin d'interès local,
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò establert
a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aprovada en
el Ple Municipal de 24 de febrer de 2014 i el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 aprovat
en el Ple Municipal de 21 de juliol de 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 la modificació de les Bases Reguladores específiques per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats i
projectes dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut
Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials,
Cultura, Festa Major, Esports, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes,
Persones amb diversitat funcional i Foment de l’Associacionisme veïnal i Infància i
adolescència que es van entendre aprovades definitivament en data 17 de gener de 2018 per
manca d'al·legacions pel que fa als annexos de Gent Gran, Persones amb Diversitat
Funcional, Promoció de l'associacionisme de mares i pares d'alumnes i Infància i Adolescència.
SEGON: Aprovar inicialment els annexos dels àmbits LGTBI+, Cavalcada de Reis i Cooperació
i Solidaritat.
TERCER: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies,
mitjançant la publicació al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Els annexos esmentats s'entendran aprovats definitivament si no es formula cap al·legació ni
reclamació durant el període d'informació pública.

A efectes de la comunicació 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

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

018. Aprovar les certificacions d'obra núm. 1 (juny 2018) i núm. 2 (juliol 2018),
corresponents a les obres del POMO Centre d'Innovació Social a l'edifici Centre de
Serveis
Número d'expedient N802/U633/2017/000157
En data 13 de desembre del 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte
d'obra municipal ordinària Centre d'Innovació Social a l'edifici Centre de Serveis
(X116/U633/2017/000058), amb un pressupost d'execució per contracte de 484.804,90 € (IVA
inclòs), essent la base 400.665,21 € més l'IVA 21% 84.139,69 €; promogut per l'Ajuntament i
redactat des de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació del servei d'Equipaments Públics.
L'esmentat projecte d'obra es divideix en 2 lots d'actuació, complementàris però independents,
funcionalment i física, consistents en treballs d'interior (instal·lacions, revestiments i paviments):
- Lot 1 (Ala 1, planta 1a): Import de 237.180,87 € (IVA inclòs), base de 196.017,25 € més l'IVA
21% de 41.163,62 €.
- Lot 2 (Ales 2 i 3, planta 1a): Import de 247.624,02 € (IVA inclòs), base de 204.647,95 € més
l'IVA 21% de 42.976,07 €.
En sessió de data 18 d'abril del 2018, la Junta de Govern Local va adjudicar, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, la contractació de les obres defines al Projecte d'obra
municipal ordinària Centre d'Innovació Social a l'edifici Centre de Serveis
(N802/U633/20017/000157), a l'empresa Obres i Contractes Penta SA (CIF ...................), per
un import de 212.276,88 € (IVA inclòs).
En aquest mateix acord, de data 18 d'abril del 2018, la Junta de Govern Local va nomenar els
tècnics per a les funcions de direcció d'obra municipal (...................), direcció executiva
municipal i coordinadora en matèria de seguretat i salut (...................) i direcció facultativa i
posterior legalització de les instal·lacions (..................., de l'empresa Grupo de Ingeniería
Cañas y Asociados SLP).
Vista l'acta d'inici d'obres, subscrita en data 6 de juny del 2018.
Vistes les certificacions d'obra núm. 1 (juny 2018) i núm. 2 (juliol 2018), emeses per la direcció
tècnica de les obres, en data 20 de setembre del 2018, respectivament; en base a la relació
valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Obres i Contractes Penta 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 16/10/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de

competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER- APROVAR les certificacions d'obra que s'hi relacionen, i el reconeixement de llur
obligació, corresponents a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària Centre d'Innovació
Social a l'edifici Centre de Serveis (N802/U633/2017/000157):
- núm. 1 (juny 2018), per import base de trenta-cinc mil nou-cents noranta-tres euros amb
trenta-un cèntims (35.993,31 €) més l'IVA 21% de set mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb
seixanta cèntims (7.558,60 €).
- núm. 2 (juliol 2018), per import base de trenta-cinc mil seixanta-cinc euros amb noranta-un
cèntims (35.065,91 €) més l'IVA 21% de set mil tres-cents seixanta-tres euros amb vuitantaquatre cèntims (7.363,84 €).
Essent l'import total base de setanta-un mil cinquanta-nou euros amb vint-i-dos cèntims
(71.059,22 €) més 21% d'IVA per import total de catorze mil nou-cents vint-i-dos euros amb
quaranta-quatre cèntims (14.922,44 €), emeses per la direcció tècnica de les obres en base a
la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Obres i Contractes Penta SA.
SEGON- IMPUTAR l'import de 85.981,66 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 57 93301 6322617 "RC/17 (SUP16) Millora i reposició
equipaments i edificis municipals".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Llicències d'obres

019. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de 2
locals a 2 habitatges amb emplaçament al c. Rosselló, núm. 64, local 1 i local 2.
Número d'expedient X124-2018-000026
Vista la sol·licitud presentada per Alarcón Jiménez Díaz SL, en data 30 de maig de 2018 i amb
número de Registre General d'Entrada 2018014782;
Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat que han fet que la persona
interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb data 30 de juliol de 2018;
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 3 d'octubre de 2018;
Vist l'informe jurídic favorable de data 5 d'octubre de 2018;
D'acord amb l'establert al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana; 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 Alarcón Jiménez Díaz SL, expedient número
X124/2018/000026, per a canvi d'ús de 2 locals independents a 2 habitatges, amb
emplaçament al c. Rosselló, núm. 64, local 1 i local 2, amb referències cadastrals número
8980526DF1788B0002IO i 8980526DF1788B0003OP, segons projecte tècnic redactat per
..................., Arquitecte i amb número de visat del Col·legi Oficial 2018003556.
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 d'UN (1) ANY, 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:
CE.00.- Els dormitoris de l'habitatge 1 ventilen per un pati de parcel·la que està dividit per una
paret separatòria segons projecte. S'ha de garantir el compliment de l'Annex 1 del Decret
141/2012 , del 30 d'Octubre pel qual es regulen les condicions mínimes d'Habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d'Habitabilitat, als efectes de donar compliment a les llums directes
segons apartat 1 (qualsevol punt de la seva obertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió,
dins d’un angle de 90º la bisectriu del qual sigui perpendicular a la façana, d’un segment
horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 m ) i a l'apartat 3.9
(Ventilació i il·luminació natural).
CE.01.- Les instal·lacions siguin generals de l'edifici o particulars dels recintes o construccions
objecte de la llicència (d'aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració,
telecomunicació, aparells elevadors, etc.) afectades per l'obra, siguin de nova creació o
modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per
instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui aplicable.
S'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d'altres administracions. No s’autoritza
cap nova sortida de bafs o fums que no sigui connectada a conducte exclusiu existent a l'efecte
fins a la coberta o part alta de l’edifici o almenys a espai exterior previst per a tal fi, sense
incidència directa o indirecta en obertures o finestres de peces principals d’espais habitables.
CE.02.- S'entén que les instal·lacions de sanejament es connectaran a les escomes ja
existents dels locals. En cap cas s'autoritzen perforacions en els forjats existents. En tal cas,
prèviament s'hauria de complimentar la informació a la resta d'ocupants d el'edifici de
conformitat amb l'art. 128 de les OME.
CE.03.- Els fums dels aparells de cocció s'han de portar fins a coberta.
CE.04.- En cas d'instal·lació d'aparells d’aire condicionat es complirà el segúent. 1.- Es
col·locaran preferentment a les cobertes planes i terrasses dels edificis i a cobert de les vistes
des de la via pública. 2. Quan no sigui factible la solució anteriorment prescrita, per l’antiguitat
de l’edifici, complexitat de la instal·lació, etc., es muntaran encabits dins dels forats
arquitectònics (portes, finestres, balconades, aparadors...) i sense sobresortir del pla de façana,
i a ser possible ocults per reixes o d’altres elements envellidors. 3. Les sortides d'aire de les
unitats condensadores per aire i d'altres sortides d'aire de renovació, se situaran de tal manera
que el flux d'aire (calent a l'estiu i fred a l'hivern) no pugui incidir sobre les persones. 4. L'aigua
de condensació de les unitats refrigeradores i/o dels deshumidificadors, s'haurà de conduir a
desguàs adequat i no es podrà abocar directament a la via pública. 5. Les instal·lacions
s’executaran per instal·ladors autoritzats en garantia del compliment de la legislació en la
matèria.
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 si s'escau - l'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 substituir per una declaració jurada del propi contractista.
II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:
- 841,80 € en garantia de la correcta reposició de l'urbanització (i/o elements de mobiliari urbà)
preexistent a l'entorn immediat de la finca.
- 150,00 € 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

020. Aprovació de la modificació substancial de la llicència d'obres existent per a
construcció d'un edifici plurifamiliar de 95 habitatges, 2 locals comercials sense ús
definit i aparcament per a 118 automòbils, 30 per bicicletes i 14 trasters amb
emplaçament al c. Baldiri Net i Figueres, núm. 5-7.
Número d'expedient X124-2009-000027
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de gener de 2011, va acordar atorgar
llicència municipal d'obres, a l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial
(IMPSOL), expedient número X124/2009/000027, per a construcció d'edifici plurifamiliar de 95
habitatges, 2 locals comercials sense ús definit i aparcament per a 118 automòbils, 30 per
bicicletes i 14 trasters, en sòl urbà clau 18, a l'emplaçament carrer Baldiri Net i Figueres, núm.
5-7 i carretera Santa Creu de Calafell, núm. 28, amb referència cadastral número
0064908DF2706C0001JO, segons projecte tècnic amb número de visat 2009010607 del
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i redactat per ................... i ...................;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de febrer de 2011, va acordar
rectificar l'errada material produïda a l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener
de 2011, en quant a no mencionar el nom del tercer redactor del projecte, i es va incloure el
nom de l'arquitecte ...................;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de maig de 2017, va acordar atorgar
a l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) la novena pròrroga de
la llicència municipal d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar de 95 habitatges, 2
locals comercials sense ús definit, aparcament per a 118 automòbils, 30 per bicicletes i 14
trasters, en sòl urbà clau 18, a l'emplaçament carrer Baldiri Net i Figueres, núm. 5-7 i carretera
Santa Creu de Calafell, núm. 28, expedient número X124/2009/000027, tot ampliant el termini
prorrogat per comunicar l'inici d'obres amb vint-i-quatre mesos més, restant un total de 95
mesos per iniciar les obres, que fineixen en data 31 de desembre de 2018.
Atès que en data 30 de gener de 2018 i amb número de Registre General d'Entrada
2018002645 es va comunicar l'inici de les obres amb data 29 de gener 2018;
Atès que la parcel.la objecte de llicència es va incorporar al projecte de reparcel.lació del
polígon A de la MPPGM Saló Central, com a finca aportada, i per tant, aquesta finca amb
referència cadastral 0064908DF2706C0001JO es va donar de baixa del cadastre i com a finca
resultant, entre d'altres parcel.les a l'illa, està l'actual parcel.la amb nova referència cadastral
número 0064913DF2706C0001SO;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 2018, va acordar rectificar
l'acord de la Junta de Govern Local data 21 de febrer de 2011, per modificar el número de

referència cadastral de la finca, d'acord la nova finca resultant del projecte de reparcel.lació del
Polígon A de la MPPGM Saló Central;
Atès que en data 26 de juny de 2018 i amb número de Registre general d'entrada 2018017993
es va sol.licitar modificació de la llicència municipal d'obres atorgada, consistent les
modificacions en disminució del nombre d'habitatges, afectació de pilars de planta baixa,
adaptació al Decret d'habitabilitat 141/2012 i disminució del nombre de trasters;
Atès que, atenent la naturalesa d'alguna de les modificacions proposades (elements
estructurals i nombre d'entitats resultants), aquestes tenen la consideració de substancials i han
de tramitar-se pel mateix òrgan que va atorgar la llicència original, en tant que modifica les
condicions bàsiques del seu atorgament;
Vist l'informe favorable de l'arquitecta municipal de data 3 d'octubre de 2018;
Vist l'informe jurídic favorable de data 5 d'octubre de 2018;
D'acord amb l'establert al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana; 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 l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió
Patrimonial (IMPSOL), expedient número X124/2009/000027, per a la modificació substancial
de la llicència municipal d'obres atorgada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 24
de gener de 2011, per a construcció d'un edifici plurifamiliar de 95 habitatges, 2 locals
comercials sense ús específic, aparcament per a 118 automòbils, 30 per bicicletes i 14 trasters,
amb emplaçament al c. Baldiri Net i Figueres, núm. 5-7, amb referència cadastral número
0064913DF2706C0001SO, segons projecte tècnic amb número de visat 2009010607 del
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i redactat per ..................., ................... i ...................,
restant la descripció de l'obra com:
Construcció d'edifici plurifamiliar de 79 habitatges amb protecció oficial (règim general i preu
concertat), 2 locals comercials sense ús específic, aparcament amb 118 places per
automòbils, 30 per bicicletes i 10 trasters.
CONDICIONS GENERALS:
Les determinades a l’acord d’atorgament de la llicència municipal.
CONDICIONS ESPECIALS:
Les determinades a l’acord d’atorgament de la llicència municipal.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PRESENT MODIFICACIÓ:
Per a l'execució de les modficacions introduides caldrà aportar la següent documentació
referida al projecte modificat:
- Full d'assumeix de Direcció d'execució de l'obra visat pel col·legi oficial corresponent.
- Qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Llicències d'obertura d'activitats i via pública

021. Aprovació de l'atorgament de llicència d'establiment obert al públic d'activitat de
restauració consistent en restaurant amb elaboració i venda de menjars preparats, amb
emplaçament a l'avinguda Marina, núm. 4 A
Número d'expedient X207/2014/000011
Vista la sol·licitud presentada en data 1 d'agost de 2014 i amb número de Registre General
d'Entrada 2014018535;
Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, segons escrit de deficiències de data
25 de gener de 2016, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a
l'expedient amb dates 27 de juliol de 2016 i 1 de setembre de 2016;
Atès que en el termini d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions;
D'acord amb els informes favorables de la Ponència Tècnica Municipal de dates 20 de
novembre de 2017;
Atès que per resolució AP27170578, de data 5 de desembre de 2017, del Tinent d'alcalde de
l'àrea d'actuació política de Ciutat Sostenible, s'aprova la proposta de resolució en relació a la
llicència sol·licitada per a l'activitat de restaurant amb elaboració i venda de menjars preparats,
amb emplaçament a l'avinguda Marina, núm. 4 A, amb referència cadastral
0664401DF2706D0001OK, a nom de Burguer King Spain, SLU, amb CIF ...................;
Atès que, tractant-se d'una llicència per a l'activitat recreativa subjecta a normativa específica
com és la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públics i les
activitats recreatives, i atenent els àmbits competencials de les diferents àrees d'actuació
política, correspondria d'haver aprovat la proposta de resolució a la regidora de comerç en
disposar d'atribucions específiques en matèria de llicències d'obertura d'activitats;
Atès que el fins ara descrit no ha d'impedir la conservació del tràmit d'audiència atorgat en la
resolució AP27170578 a l'empara de l'establert a l'article 51 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
Atès que en el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional de data 5 de desembre
de 2017, no s'han presentat al·legacions;
D'acord amb l'informe favorable de la Ponència Tècnica Municipal de dates 29 de gener , 4 de
juny i 16 de juliol de 2018;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/10/2018
D'acord amb l'establert a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives; al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives; i, a l'ordenança municipal
reguladora de les activitats i serveis aprovada definitivament per acord plenari de data 20 de
setembre de 2010, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18
d'octubre de 2010;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER: ATORGAR llicència d'establiment obert al públic d'activitat de restauració, a Burguer

King Spain, SLU, amb CIF ..................., expedient número X207/2014/000011, per a l'activitat
consistent en restaurant amb elaboració i venda de menjars preparats, amb emplaçament a
l'avinguda Marina, núm. 4 A, amb referència cadastral número 0664401DF2706D0001OK, amb
una superfície construïda de 1.690 m2 i un aforament màxim autoritzat de 269 persones,
segons proposta de resolució provisional aprovada en data 5 de desembre de 2017,
esdevinguda definitiva per manca de presentació d'al·legacions, el contingut de la qual es
transcriu a continuació:
1.- Segons informe integrat de la Ponència Tècnica Municipal de data 20 de novembre de
2017 s'estableixen les següents mesures correctores i condicions especials:
1.1. Condicions ambientals i generals:
a) Cal presentar certificat final realitzat pel tècnic autor del projecte conforme l’activitat s’ajusta
al projecte presentat i s’acompleixen les condicions especials i mesures correctores indicades a
aquest informe.
b) S'haurà de presentar la legalització de la instal·lació de climatització.
c) S'haurà de presentar la legalització de la instal·lació de les cambres frigorífiques.
d) S'haurà de presentar estudi acústic real, realitzat per una EAC, per tal de garantir el
compliment del 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 (Annex 3 Immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les activitats,
incloses les derivades de les relacions de veïnat), l'Ordenança municipal sobre el soroll i el
mapa de capacitat acústica. L'estudi s'haurà de realitzar tant per l'establiment del restaurant
com per la terrassa exterior.
e) S'haurà de presentar darrer rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi com a mínim la quantitat que s'indica al Decret 251/2006, que per l'aforament de
l'activitat (fins a 300 persones), correspon a 600.000 € del capital assegurat.
f) L'establiment haurà de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels
clients i cartell indicant que es disposa d'aquests fulls de reclamació/denúncia.
g) L'establiment haurà de disposar de cartell/s indicant l'horari de funcionament de l'activitat i
indicant l'aforament màxim permès.
h) En cas de disposar de màquines automàtiques de venda de tabac, s'haurà de posar cartell
indicant la prohibició de fer ús de dita màquina als menors de 18 anys.
i) L'establiment haurà de disposar de cartell visible indicant la prohibició de venda i
subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys.
j) Cal justificar tècnicament el consum d'aigua calenta sanitària de l'establiment. El consum
d'aigua calenta sanitària no podrà superar els 50 l/dia, ja que sinó s'haurien de disposar
instal·lació d'energia solar tèrmica per a la generació d'ACS, donant compliment
a la
instrucció tècnica B.6.de l'Ordenança municipal reguladora de les activitats de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat.
k) A la certificació final a emetre pel tècnic caldrà, especificar el compliment de a la normativa
en relació amb la prevenció de la contaminació lumínica, que es la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al Decret
190/2015, de 25 d'agost.
1.2. Condicions en matèria de protecció contra incendis:
a) S'haurà de senyalitzar els mitjans d'extinció i les vies d'evacuació segons les normes UNE23-033 i UNE-23-034.
b) Cal presentar certificat d’instal·lació i assaig de la porta de sectorització del quadre elèctric
conforme disposa d’una resistència al foc EI2 45 C5.
d) En cas d’haver recobriments de parets o sostres que no siguin de tipus ceràmic o guix,
s’haurà de presentar certificat d’instal·lació i assaig del material conforme disposen d’una
reacció al foc C s2 d0.
d) En cas d’haver parquet o qualsevol element de recobriment no petri o ceràmic al terra,
s’haurà de presentar certificat d’instal·lació i assaig conforme disposen d’una reacció al foc
EFL.
e) En cas de que hi hagi algun cortinatge no metàl·lic s’haurà de presentar certificat
d’instal·lació i assaig conforme el material disposa d’una reacció al foc Classe 1.

f) El/s conducte/s d’extracció de la cuina hauran de disposar de registres per a la inspecció i
neteja als canvis de direcció amb angles superiors a 30° i cada 3 m com a màxim de tram
horitzontal.
g) Els ventiladors d’extracció de la cuina hauran de ser F400 90 i s’haurà de presentar certificat
d’instal·lació i assaig dels ventiladors.
h) Cal presentar còpia del certificat d'aplicació i assaig emès per laboratori homologat del
material emprat per la ignifugació de l'estructura metàl·lica de l'establiment.
i) Cal presentar còpia del manual d’autoprotecció i pla d’emergència realitzat per tècnic
competent.
2. 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.
3. Control periòdic de l'activitat: Cada 4 anys.
SEGON: 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.
TERCER: Atès que prèviament a l'inici de la posada en marxa de l'establiment s'ha de realitzar
una comprovació prèvia segons les determinacions del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel
qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i alhora s'ha de fer una
actuació de control inicial d'acord amb la legislació de prevenció i control ambiental, i de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, la persona titular de l’autorització o llicència
ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d'una entitat col·laboradora de
l'Administració per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigibles en matèria d'espectacles
públics i activitats recreatives, com també dels requerits en matèria ambiental i d’incendis.
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 el Decret
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Espai públic

022. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (agost 2018), corresponent a les obres del
POMO de millora de reurbanització del carrer Francesc Macià. fase 2.
Número d'expedient N802/U056/2017/000144
En sessió de data 2 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària de millora de reurbanització del c/ Francesc Macià, entre el
carrer Mossèn Antoni Solanas i la carretera Santa Creu de Calafell, fase 2
(X116/2017/000001), promogut per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, dirigit des de la
Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i redactat per
l'enginyer civil, ...................a, de l'empresa Segos Management SL; amb un pressupost
d'execució per contracte de 786.619,81 € (IVA inclòs); i que mitjançant decret d'Alcaldia de data
24 de gener de 2018 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 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del
contracte de les esmentades obres (N802/U056/2017/000144), mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, a l'empresa Obres i Serveis Roig SA, per un import de 631.538,34 euros
(IVA inclòs); juntament amb el nomenament del senyor ..................., de l'empresa Segos
Management SL, com a direcció facultativa i del senyor ..................., de l'empresa E-scentia
Global SL, com coordinació en matèria de seguretat i salut de l'esmentades obres.
En sessió de data 27 de juny del 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat
i salut per a l'execució de les esmentades obres.
Vistes les actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obres, subscrites en data 2 i 9 de juliol
del 2018, respectivament.
Vista la certificació d'obra núm. 2 (agost 2018), emesa per la direcció tècnica de les obres, en
data 31 d'agost del 2018, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Obres i Serveis Roig SA, en la qual hi consta el vist-i-plau de la cap del servei
d'Infraestructures i Espai Públic.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
Primer: Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (agost 2018) i el reconeixement de la seva
obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de
millora de reurbanització del carrer Francesc Macià -fase 2 (N802/U056/20017/000144), per un
import de vint-i-sis mil cent quinze euros amb vuitanta-vuit cèntims (26.115,88 €), més 21%
d'IVA per import de cinc mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-tres cèntims
(5.484,33 €), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi
adjunta i subscrita per l'empresa Obres i Serveis Roig SA, amb CIF ....................
Segon: Imputar l'import de 31.600,21 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 056 15322 6112617 "RC/17 (SUP16) Millora i Reposició
Infraestructures i Espais Públic".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

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

023. Aprovar l'atorgament d'una llicència gratuïta per l'ús comú especial de la finca
municipal anomenada Plaça Can Dubler.
Número d'expedient N750/2017/000012. Fitxa de l'inventari número 201
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, és propietari de la finca municipal anomenada
Plaça Can Dubler, que es descriu seguidament:
DESCRIPCIÓ I LLINDARS: "PARCELA NÚMERO PU-4, sita en Sant Boi de Llobregat, Polígon
Industrial "Can Calderón II", de superfície dieciseis mil doscientas setenta y seis metros
ochenta decímetros cuadrados, está calificada Urbanísticamente como parque urbano. Sin

aprofechamiento urbanístico. Linda: Nor-Oeste, con calle en proyecto; Nor-Este, con calle en
proyecto; Sur-Este, con calle en proyecto; Sur-Oeste, con calle en proyecto."
TÍTOL: És propietat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per títol de cessió obligatòria i
gratuïta en virtut del projecte de Reparcel.lació del Polígon d'Actuació del Pla Parcial "Can
Calderón II", aprovat definitivament el 7 de juny de 1991.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 9655801DF1795F0001SB.
DADES REGISTRALS: Finca registral núm. 35.993, inscrita en el Registro de Sant Boi de
Llobregat al volum 1.058, llibre 505, foli 168.
CÀRREGUES: Està lliure de càrregues.
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Parc Urbà.
NATURALESA JURÍDICA I DADES INVENTARI DE LA CORPORACIÓ: Inscrita a l’inventari de
Béns Immobles de l'Ajuntament amb el número de fitxa 201 i qualificada com a bé de domini
públic."
Atès que en l'esmentada finca es van executar les obres per a l'adequació d'un parc ciclista i de
patinatge, amb la urbanització de pistes i l’arranjament d'una petita edificació existent;
Vista la instància subscrita pel Sr. ..................., President del Club Ciclista Sant Boi, presentada
en l'Ajuntament en data 2/01/2018, núm. de registre d'entrada 2018000025, en la que sol·licita
una llicència temporal d'ocupació respecte a la finca municipal abans descrita amb la finalitat de
fomentar la pràctica del ciclisme i patinatge;
Vist l'informe tècnic emès per la Unitat d'Equipaments Esportius emès en data 22/01/2018, de
conveniència i oportunitat respecte a l'atorgament de la llicència sol·licitada, en el que es
proposa que sigui concedida la llicència, amb caràcter gratuït, per tal de fomentar la pràctica
del ciclisme i patinatge, així com per a l'ús obert del parc per part de la ciutadania;
Vist el decret AP28180707 del tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i
Qualitat Democràtica, en el que es va aprovar incoar expedient per l'atorgament de la llicència
temporal interessada, i que l'expedient ha estat exposat al públic pel termini establert, haventse anunciat en el BOP de data 29/05/2018 i en el Taulell d'anuncis de l'Ajuntament, per tal que
qui tingui interès pugui presentar les al·legacions i/o formular altre sol·licitud respecte a l'ús de
la finca referida;
Atès que no han hagut al·legacions en el període d'informació pública de l'expedient, segons
diligència de la Cap de la Unitat d'Arxiu i documentació de data 9/07/2018;
Vist l'informe de la Unitat de Gestió Patrimonial i Logística de data 16/07/2018,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/10/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER: Concedir una llicència temporal d'ocupació i gratuïta, per l'ús comú especial
respecte a la finca municipal descrita en la part expositiva del present acord al Club Ciclista
Sant Boi, amb domicili a la Ronda Sant Ramon, Local 44, Camps Blancs (08830-Sant Boi de
Llobregat), i provist de CIF ..................., amb les següents prescripcions:
Primera: OBJECTE DE LA LLICÈNCIA: La totalitat de la finca municipal descrita en la part
expositiva d'aquest acord.
Segona: REGIM D'ÚS DE L’OBJECTE: La llicència s'atorga per tal que la finca es pugui
destinar a l'activitat per a la que ha estat adequada, es a dir, com a pista de ciclisme i patinatge,
efectuant la gestió de la mateixa el Club Ciclista de Sant Boi. Tanmateix, la finca ha d'estar

disponible per a la ciutadania com a parc urbà en horari de 10 a 13 hores de dilluns a diumenge
i de 17 a 21 hores de dilluns a divendres.
El titular de la llicència haurà de fer-se càrrec de la neteja i manteniment i conservació de
l'espai interior de l'edificació existent, deixar-ho en perfecte estat en el moment en que es lliuri a
l'Ajuntament.
En cap manera es podran efectuar obres en l'espai objecte de llicència.
Tercera: RÈGIM ECONÒMIC DE LA LLICÈNCIA: En tant que la utilització comú especial de la
finca municipal no suposarà una utilitat econòmica important per l'entitat titular de la llicència,
aquesta llicència no està subjecta a taxa, en virtut de l'establert en l'apartat 5 de l'article 92 de
la Llei de 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques.
Quarta: GARANTIA A PRESTAR : No s' haurà de prestar cap garantia .
Cinquena: ALTRES AUTORITZACIONS: El titular de la llicència d'ús comú especial,
prèviament a l'inici de l’activitat a desenvolupar en la finca municipal objecte de la llicència,
haurà de haver obtingut, al seu càrrec, les autoritzacions preceptives.
Sisena: RESPONSABILITATS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA: El titular de la llicència serà
responsable dels desperfectes que es puguin produir en la finca municipal i la retornarà amb
perfecte estat d'ús. Igualment serà el responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir
a les persones o coses en la finca objecte de llicència temporal d'ocupació, així com les que
tinguin causa en les activitats a desenvolupar. A tal fi l'entitat haurà d'acreditar haver subscrit
una pòlissa amb una companyia d’assegurances per tal de cobrir la responsabilitat civil general
que garanteixi l'explotació de l'activitat, la patronal i la locativa per un import mínim de
600.000,00 euros, amb un límit per sinistre de danys corporals de 150.000,00 euros. Cada any
haurà d'acreditar el pagament de la pòlissa corresponent.
En cas que el capital assegurat no arribés a cobrir les responsabilitats en què pogués incorre
l'entitat titular de la llicència, aquesta quedarà exclusivament i personalment obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats, obligant-se a mantenir indemne a l’Ajuntament de
qualsevol acció o responsabilitat que davant la mateixa pogués exercitar-se.
La llicència no pressuposa relació de dependència respecte de l'Ajuntament als efectes de
l'establert a l'article 120 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el
Codi Penal.
Setena: REVOCACIÓ UNILATERAL DE
LA LLICÈNCIA: La llicència es revocable
unilateralment per raons d’interès públic, sense dret a indemnització , la qual cosa ha d’admetre
el titular de la mateixa.
Vuitena: FACULTAT D'INSPECCIÓ DE L’AJUNTAMENT: L'Ajuntament té la potestat
d'inspeccionar en tot moment els béns objecte de la llicència d'ús comú especial, amb la
facultat de dictar ordres per a restablir les condicions exigides, i, si s'escau, declarar la
revocació de la mateixa.
Novena: TERMINI DE LA LLICÈNCIA: La llicència s'atorga per un període de 2 anys, a comptar
des de la posada a disposició al titular de l'objecte de la llicència.
En tot cas, aquesta llicència origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d'interès públic, sense dret a indemnització.
Desena: CAUSES D’EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA:
El venciment del seu termini.
La desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada la llicència.
La desafectació del bé.
La renúncia del titular de la llicència.
La revocació de la llicència temporal.
El mutu acord entre l’Ajuntament i el titular de la llicència.

Onzena: ACTUACIONS DERIVADES DE L'EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA TEMPORAL PER
L'ÚS COMÚ ESPECIAL: En cas d'extinció, el titular de la llicència haurà de deixar lliure i vacu,
a disposició de l'Ajuntament, l'espai de la finca municipal objecte de la llicència, en el termini de
quinze dies des del moment que s'entengui extingida la llicència. Dintre de l'esmentat termini
haurà d'enretirar al seu càrrec tots els elements que no hagin de ser objecte de reversió a favor
de l’Ajuntament. Per al cas d'incomplir aquesta obligació, l’Ajuntament acordarà i executarà,
per sí mateix, el llançament.
SEGON: Anotar aquest acord a l'Inventari de béns immobles i drets reals de l'Ajuntament.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

024. Aprovar l'extinció del contracte d'arrendament respecte al mòdul 14 de la finca
municipal "Centre de Serveis" per renúncia del seu titular i atorgar, per adjudicació
directa, un contracte d'arrendament respecte al mòdul número 12 de la finca municipal
"Centre de Serveis", en base al plec de clàusules administratives particulars aprovat per
acord de la Junta de Govern Local de data 3/05/2017.
Número d'expedient N750/2017/000061. Fitxa número 664.
1.- En data 3/05/2017 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient i el plec de clàusules
administratives particulars per a l'adjudicació dels contractes d'arrendaments dels locals
comercials o de la mera cessió d'ús, dels espais disponibles de la finca municipal "Centre de
Serveis", mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària.
2.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 25/10/2017 es va aprovar, entre altres,
declarar deserta la licitació respecte als mòduls següents:
- Mòdul 2E
- Mòdul 4E
- Mòdul 11
- Mòdul 12 (coworking)
- Mòdul 13
- Mòdul 16
3.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 30/11/2017 es va aprovar, entre d'altres,
adjudicar a l'empresa Hegemonia Informática, SL el contracte d'arrendament respecte al mòdul
14, per una renda mensual de 283,65 € amb una bonificació del 20% (és a dir per 237,10 €)
durant els tres primers. La durada del contracte estava prevista en 20 anys. En data 29/09/2017
(número de registre d'entrada 2017026231) l'esmentada empresa va dipositar en metàl.lic en
concepte de fiança l'import corresponent a dos mensualitats, és a dir 465,50 €; i en data
18/01/2018 es va signar el contracte d'arrendament;
4.- El Sr ..................., en representació de l'empresa Hegemonia Informática, SL, amb domicili
al carrer Cristòfor Colom, número 60, escala A, 3-2 de Sant Boi de Llobregat, ha presentat una
instància en data 18/09/2018 (número de registre d'entrada 2018024497), sol.licitant
l'adjudicació directa del contracte d'arrendament respecte al mòdul 12 (coworking, 1 de los 4
espais de treball), per un import de renda mensual 110,00€ (amb bonificació del 10% mensual
durant el primer any, és a dir per l'import de 99,00 €), per un període de cinc anys i , al mateix
temps, ha manifestat la renúncia del contracte d'arrendament signat en data 18/01/2018,
respecte del mòdul 14;
5.- Vist l'informe tècnic de la Unitat d'Atenció a l'Empresa Emprenedoria de data 15 d'octubre
de 2018;
6.- Vist l'informe de la Unitat de Gestió Patrimonial i Logística de data 16/10/2018,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER: Declarar extingit el contracte d'arrendament subscrit en data 18/01/2018 per
l'Ajuntament i l'empresa Hegemonia Informática, SL, respecte al mòdul 14 de la finca municipal
"Centre de Serveis", adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 3/05/2017 amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació dels contractes
d'arrendaments dels locals comercials o de la mera cessió d'ús, dels espais disponibles de la
finca municipal "Centre de Serveis", per renúncia de l'arrendadora.
SEGON: Atorgar, per adjudicació directa i de conformitat amb el plec de clàusules
administratives particulars aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 3/05/2017,
respecte a la finca municipal "Centre Serveis", el contracte d'arrendament per a ús diferents del
d'habitatge a l'empresa Hegemonia Informática, SL, domiciliada al carrer Cristòfor Colom,
número 60, escala A, 3-2 de Sant Boi de Llobregat respecte al mòdul 12, per l'import de renda
mensual de 110,00 euros amb un bonificació del 10% mensual durant el primer any. La durada
del contracte serà per un període de cinc (5) anys.
TERCER: Retornar a l'empresa Hegemonia Informática, SL l'import de 465,50 euros ingressat
en metàl.lic en data 29/09/2017 (número de registre d'entrada 2017026231) en concepte de
fiança respecte al mòdul 14 del Centre de Serveis, i exigir l'ingrés de l'import de 220,00 euros,
en concepte de fiança per l'adjudicació del mòdul 12, d'acord amb el plec de clàusules
administrativa particulars aprovat per la Junta de Govern Local de data 3/05/2017.
QUART: Compensar els imports anteriorment referits, és a dir, imputar en concepte de dipòsit
pel contracte d'arrendament del mòdul 12 l'import de 220,00 euros i procedir a la devolució de
la diferència a l'esmentada empresa (és a dir 245,50 euros).
CINQUÈ: Requerir a l'adjudicatari per a què dins del termini del quinze (15) dies hàbils
següents a la notificació de l'adjudicació, comparegui davant aquest Ajuntament, en la data i
hora que prèviament s'hagi determinat, per a formalitzar el respectiu contracte d'arrendament,
el contingut del qual s'aprova igualment en aquest acord.
SISÈ: Anotar el contingut d'aquest acord a l'inventari de béns immobles i drets reals de
l'Ajuntament.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Informàtica

025. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars, així com la invitació a la negociació per a la
contractació del subministrament de la nova versió del gestor d'expedients adaptat a la
tramitació electrònica, mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons
d'exclusivitat;
Número d'expedient N810-2018-C/000036 Subdivisió UO250
En data 2/10/2018 s'emet informe tècnic justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte del
subministrament de la nova versió del gestor d'expedients adaptat a la tramitació electrònica,
mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat;

D'acord amb l'esmentat informe, la contractació és convenient dur-la a terme pel procediment
negociat sense publicitat, per aplicació de l'article 168 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un subministrament que només es pot
encomanar a un empresari determinat per raons d'exclusivitat;
En data 14/08/2018 el departament d'informàtica ha elaborat el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació;
L'empresa Barcelonesa de Software i Networking S.L. és la titular dels dret d'explotació tenint
plena titularitat de tots els dret de propietat intel·lectual del gestor d'expedients
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte CAPACI[u]TAT: Estrategia DUSI Sant Boi 20152020 que estableix en la linea d'Actuació 3 el Desenvolupament de la e-administració.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/10/2018
Fonaments jurídics:
Articles 166 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP), sobre procediment de licitació amb negociació.
Article 63 de la LCSP, sobre la publicació al perfil de contractant.
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 clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars per a la contractació del subministrament de la nova versió del gestor d'expedients
adaptat a la tramitació electrònica, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat
sense publicitat, per concorrer el supòsit previst a l'article 168 a) consistent en els drets de la
propietat intel·lectual del Gestor d'Expedients
Segon: Convidar a l'empresa Barcelonesa de Software i Networking S.L., amb NIF ...................,
amb domicili a l'Avinguda Diagonal 460, 1r, 08006 Barcelona, perquè en el termini de 10 dies
naturals, comptadors des de la data de recepció de la invitació a la participació, presenti la seva
oferta, a partir de la qual es procedirà a negociar les condicions del contracte, de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars;
Tercer: Autoritzar la despesa de trenta-quatre mil vuit-cents quaranta-vuit euros (34.848,00
euros), dels quals 28.800 euros corresponen al principal i 6.048 euros corresponen a l'IVA;
El pagament s'imputarà a l'exercici 2018. El crèdit necessari per atendre el pagament
s'imputarà a l'aplicació pressupostaria 250.92040.64100 "Adquisició Aplicacions Informàtiques";
Dit import està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc
del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020;
L'Import esmentat 34848 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 250 92040 64100, Adquisició Aplicacions Informàtiques.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

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

026. Aprovació de l'adjudicació del contracte del servei d'explotació dels poliesportius
municipals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i subjecte a regulació
harmonitzada amb recurs especial.
Número d'expedient N807-2018-000001
Fets:
En data 25 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
empreses admeses a la licitació i es va requerir a Llop Gestió Esportiva S.L., perquè dins del
termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment, presentés la
documentació que s'indica a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars.
En data 1 d'octubre de 2018
documentació requerida.

l'empresa Llop Gestió Esportiva S.L.

ha presentat la

En data 9 d'octubre de 2018 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa Llop Gestió Esportiva S.L.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/10/2018
Fonaments jurídics:
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), sobre la tramitació del procediment obert.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l'adjudicació.
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
Pel que fa a la despesa plurianual: Article 174.2, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar l'adjudicació de la contractació del servei d'explotació dels poliesportius
municipals: La Parellada, Can Massallera i l'Olivera, mitjançant procediment obert i tramitació
subjecta a regulació harmonitzada amb recurs especial, per un període d'un any, a l'empresa
Llop Gestió Esportiva S.L.
SEGON: Aprovar la disposició de la despesa (plurianual, si escau) per un import total de set
cents vuitanta-set mil cent-quaranta-cinc euros amb noranta cèntims (787.145,90 euros) , dels
quals sis-cents cinquanta mil cinc-cents trenta-tres euros amb vuitanta cèntims (650.533,80
euros) corresponen a la base i cent trenta-sis mil sis-cents dotze euros amb deu cèntims
(136.612,10 euros) són l'IVA, modificant la distribució de la plurianualitat inicial, de la següent
manera:

Per a l'any 2018:
-953 34200 22609 "Servei i Activitats Poliesportiu Parellada", per import de 31.925,60€
-953 34200 22619 "Servei i Activitats Poliesportiu Can Massallera", per import de 17.901,96€
-953 34200 22629 "Serveis i Activitats Poliesportiu l'Olivera", per import de 15.767,93€
Per a l'any 2019:
-953 34200 22609 "Servei i Activitats Poliesportiu Parellada", per import de 351.181,63€
-953 34200 22619 "Servei i Activitats Poliesportiu Can Massallera", per import de 196.921,60€
-953 34200 22629 "Serveis i Activitats Poliesportiu l'Olivera", per import de 173.447,18 €
TERCER: Alliberar els imports autoritzats i disposats en relació a la continuïtat del servei
previament aprovada a través dels respectius acords de Junta de Govern Local.
QUART: Requerir a l'adjudicatari perquè, en el termini no superior a cinc dies a comptar des del
següent a la finalització dels 15 dies hàbils des de la remissió de la present notificació,
formalitzi el contracte en document administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi
determinat.
CINQUÈ : Facultar la tinenta d'alcalde d'Igualtat i Drets Socials, perquè en nom i representació
de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
SISÈ: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo, juntament amb el document de
formalització del contracte, a la web municipal -perfil de contractant-.

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:

027. Aprovació de l'adjudicació del contracte per la instal.lació i subministrament de
llumeneres amb mesures d'eficiència energètica mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada.
Número d'expedient N803-2018-000026 Subdivisió U630
En data 27 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars, i el plec de prescripcions tècniques, per al contracte mixt
d'instal·lació i subministrament de llumeneres d'enllumenat públic amb mesures d'eficiència
energètica, mitjançant procediment obert i tramitació subjecte a regulació harmonitzada.
En data 2 de juliol de 2018 es va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) l'anunci de
licitació i s'ha publicat a la web municipal -perfil de contractant.
En data 3 d'octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
empreses admeses a la licitació i es va requerir a CITELUM IBERICA, SA (CIF ...................)
perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment,
presentés la documentació que s'indica a la clàusula 29 del plec de clàusules administratives
particulars.
En data 16 d'octubre de 2018 l'empresa CITELUM IBERICA, SA (CIF ...................) ha presentat
la documentació requerida.
En data 22 d'octubre de 2018 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa CITELUM IBERICA, SA (CIF ...................).

La pressent inversió suposarà una reducció en el consum de les lluminàries substituïdes del
86% amb un estalvi anual de 60.000 euros, 466.000 kWh d'energia i 182 tones de CO2. Atès
que l'oferta finalment adjudicada he presentat una baixa del 39,9% respecte el pressupost de
licitació, el període de retorn final de la inversió serà de 5,5 anys.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/10/2018
Fonaments jurídics:
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), sobre la tramitació del procediment obert.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l'adjudicació.
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
En cas de despesa plurianual: Article 174.2, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015, sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
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 de la contractació del contracte per la instal.lació i
subministrament de llumeneres amb mesures d'eficiència energètica mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada per un període de sis mesos a
l'empresa CITELUM IBERICA, SA (CIF ...................).
SEGON: Aprovar la disposició de la despesa per un import total de 329.442,67 euros (trescents vint-i-nou mil quatre-cents quaranta-dos amb seixanta-set euros), dels quals 272.266,67
euros (dos-cents setanta-dos mil dos-cents seixanta-sis amb seixanta-set euros) corresponen a
la base i 57.176 euros (cinquanta-set mil cent setanta-sis euros) són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
TERCER: Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini dels deu (10) dies hàbils següents a
la notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte, trameti
electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de compliment de
la normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant estan
publicades les instruccions per l'ús de l'e-coordina).
QUART: Requerir a l'adjudicatari perquè, en el termini no superior a cinc dies a comptar des del
següent a la finalització dels 15 dies hàbils des de la remissió de la present notificació,
formalitzi el contracte en document administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi
determinat.

CINQUÈ: Facultar al tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Josep Puigdengoles Torres, perquè
en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document
administratiu.
SISIÈ: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo, juntament amb el document
de formalització del contracte, a la web municipal -perfil de contractant.
L'Import esmentat 329442,67 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de la partida 630 16500 6122617, RC/17 (SUP16) Millora i Reposició Enllumenat Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

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

