ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2014-35

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

06/10/2014

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

12:00

Convocatòria
Segona

Hora Final: 12:22
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

Lluïsa Moret i Sabido
J. Angel Carcelén Luján
Lluís Pérez Gutiérrez
Juan Antonio Tamayo Fernández
Antonia Barragán Prieto
Josep Puigdengolas Torres
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-34

Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA
Desenvolupament econòmic

002. Declarar extingida la concessió administrativa de la Parada núm. 1, destinada a
l'activitat de forn de pa i pastisseria del mercat municipal Torre de la Vila, per finalització

del termini de la concessió i aprovar la reversió de la concessió a l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat.
Número d'expedient N787/U665/2014/016
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2004 es va adjudicar
la parada núm. 1 destinada a l'activitat de forn de pa i pastisseria del mercat municipal Torre de
la Vila, a la Sra. ......... per un termini de 10 anys comptadors des del dia 27 de setembre de
2004, data de lliurament de la concessió;
Atès que per decret del regidor de Mercats núm. AP14100738, de data 19 de juliol de 2010 es
va autoritzar la transmissió de la concessió administrativa de la parada núm. 1, destinada a
l'activitat de forn de pa i pastisseria del mercat municipal Torre de la Vila, a favor de l'empresa
Forn del Cap de la Vila, SL, i pel termini restant de la concessió a comptar a partir del dia 27 de
setembre de 2004, data inicial de la concessió;
Vista la instància presentada per l'empresa Forn Cap de la Vila, SL, de data 18 de setembre de
2014, número de registre general d'entrada 2014020933, en la que sol·licitava, entre d'altres,
deixar sense efectes la instància presentada en data 8 de setembre de 2014, número de
registre d'entrada 2014020157, on es demanava prorrogar per un termini de 10 anys la
concessió administrativa de la parada núm. 1, del mercat municipal Torre de la Vila, que ha
finalitzat a partir del dia 26 de setembre de 2014;
Atès que en la mateixa instància comunica la seva decisió de no prorrogar la concessió
administrativa de la parada núm. 1 del mercat Torre de la Vila, que ha finalitzat a partir del dia
26 de setembre de 2014;
Vist l'informe del tècnic de Mercats de data 30 de setembre de 2014, segons el qual, en
inspecció realitzada, es conclou que la parada es troba en perfecte estat, que no existeixen
desperfectes que requereixin reparacions i que l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL, en
aquesta data ha fet el lliurament del bé a l'Ajuntament;
Vista la clàusula 5.5.1 del Plec de Condicions aprovat per la Junta de Govern Local en data 7
de juny de 2004, que va regir l'adjudicació d'aquesta concessió, on es preveu com a causa
d'extinció de les concessions atorgades per venciment del seu termini;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014
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 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer: DECLARAR extingida per finalització del termini la concessió administrativa de la
parada núm. 1, destinada a l'activitat de forn de pa i pastisseria, del mercat municipal Torre de
la Vila, de la qual és titular l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL.
Segon: APROVAR la reversió a l'Ajuntament de la concessió administrativa de la parada núm.
1 destinada a l'activitat de forn de pa i pastisseria del mercat municipal Torre de la Vila.
Tercer: PROCEDIR a l'actualització de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord
amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament de patrimoni dels ens locals, a l'actualització de les dades cadastrals per part del
departament d'Informació del Territori i Població, a l'actualització del cens de la Taxa de
recollida i transport de residus comercials i a l'actualització del cens de la Taxa de Manteniment
i gestió dels mercats municipals, amb efectes a partir del dia 27 de setembre de 2014.
Quart: NOTIFICAR aquest acord a l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL. i a l'Associació de
Comerciants del Mercat Municipal de Torre de la Vila.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

003. Declarar extingida la concessió administrativa del magatzem núm. 12, del mercat
municipal Torre de la Vila, per renúncia del seu titular Forn del Cap de la Vila, SL, i
aprovar la reversió de la concessió a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient N787/U665/2014/017
Vista la sol·licitud de data 18 de setembre de 2014, número de registre general d'entrada
2014020932, on l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL, renuncia a la concessió administrativa
del magatzem núm. 12, del mercat municipal Torre de la Vila, de la qual és titular en virtut del
decret del regidor de Mercats núm. AP14100738 de data 19 de juliol de 2010, per un termini de
10 anys comptadors des del dia 22 de desembre de 2004;
Vist l'informe del tècnic de Mercats de data 30 de setembre de 2014, segons el qual, en
inspecció realitzada, es conclou que el magatzem es troba en perfecte estat, que no existeixen
desperfectes que requereixin reparacions i l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL, en aquesta
data ha fet el lliurament del bé a l'Ajuntament;
Atès que la renuncia no és contrària a l'interès públic ni perjudica a tercers, es considera que es
pot procedir a acceptar la renúncia efectuada per l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL, amb
efectes 27 de setembre de 2014;
Vist l'apartat 5.1 de la clàusula 5 del Plec de Condicions aprovat per la Junta de Govern Local
en data 13 de setembre de 2004, que va regir l'adjudicació d'aquesta concessió, on es preveu
com a causa d'extinció de les concessions atorgades la renúncia del seu titular;
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el reglament de Patrimoni dels Ens
Locals;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014
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 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer: DECLARAR extingida per renuncia de seu titular la concessió administrativa del
magatzem núm. 12, del mercat municipal Torre de la Vila, de la qual és titular l'empresa Forn
del Cap de la Vila, SL.
Segon: APROVAR la reversió a l'Ajuntament de la concessió administrativa del magatzem núm.
12 del mercat municipal Torre de la Vila.
Tercer: PROCEDIR a l'actualització de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord
amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament de patrimoni dels ens locals, a l'actualització de les dades cadastrals per part del
departament d'Informació del Territori i Població, a l'actualització del cens de la Taxa de
recollida i transport de residus comercials i a l'actualització del cens de la Taxa de Manteniment
i gestio dels mercats municipals, amb efectes 27 de setembre de 2014.
Quart: NOTIFICAR aquest acord a l'empresa Forn del Cap de la Vila, SL. i a l'Associació de
Comerciants del Mercat Municipal de Torre de la Vila.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA
Salut pública

004. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat
i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la realització de les activitats de control de
mosquits durant l'any 2014
Número d'expedient N662/U972/2014/012
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi va subscriure, amb data 24 d'abril de 1989, un conveni de
col·laboració temporal, en virtut del qual s'encomanava al Consell Comarcal del Baix Llobregat
la realització de la Campanya de Desinsectació de Mosquits en el terme municipal de Sant Boi
de Llobregat;
Atès que cada any s'ha anat aprovant un nou conveni fins a l'any 2013;
Atès que en data 16 de desembre de 2013 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Llobregat va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la realització de les activitats de control de
mosquits durant l'any 2014;
Atès que en data 5 de març de 2014 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ens ha enviat dos
exemplars de l'esmentat conveni per a la seva aprovació i signatura;
Vist l'informe tècnic emès en data 1 d'agost de 2014;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014
D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13
de gener;
D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;
D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, NIF ........., segons el qual es comprometen a col·laborar
en les activitats de la campanya de control de mosquits a realitzar durant l'any 2014.
SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició de l'obligació de la quantitat de
tretze mil noranta-un euros amb setanta-dos cèntims (13.091,72 euros), com a participació a
l'esmentada campanya durant el present exercici. La participació d'aquest conveni es farà

efectiva en dues parts iguals, la primera de les quals s'haurà de fer efectiva un cop s'hagi
procedit a la signatura del mateix i la segona abans del 30 de novembre d'enguany.
TERCER: Facultar la.Sra. Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret i Sabidó, per a la
seva signatura.
QUART: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
L'Import esmentat 13091,72 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
la partida 972 31300 48900, Conveni desinsectació Consell Comarcal.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS
Serveis generals

005. Aprovació de la modificació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música pel
curs 2014/2015 i següents
Número d'expedient N943/U850/2014/005
Atès que els ens locals poden establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització
d'activitats de la competència de la entitat local, d'acord amb el que estableix l'article 41 del RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals;
D'acord amb l'article 47.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar els preus públics de l'Escola
Municipal de Música mitjanaçant acord de la Junta de Govern Local en la sessió de data 23 de
desembre de 2013;
Vist l'informe tècnic emès pel Director de l'Escola Municipal de Música, on proposa modificar
els preus esmentats;
Vist l'informe tècnic-econòmic que s'adjunta a l'expedient;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/10/2014
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 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació dels preus públics de l'Escola municipal de Música pel curs
2014-2015 i següents, recollits en el punt 2 dels preus públics per serveis relacionats amb
activitats culturals i esportives, així com les normes de gestió, en el sentit següent:
- El programa SENSIBILITZACIÓ, quedat redactat:
- SENSIBILITZACIÓ (1 sessió setmanal de qualsevol curs de Primer contacte, Música i
Moviment o Toca i Canta) (amb 45' de durada): 24,20 euros
- S'afegeix un nou programa:

- Suplement per segona sessió setmanal de sensibilització (amb 45' de durada): 6 euros
- Normes de gestió: el paràgraf 6 de l'apartat 1 queda redactat:
Podran gaudir de reduccions en els preus públics de l'Escola Municipal de Música, aquells
alumnes matriculats en programes de llarga durada (Sensibilització, Bàsic, Aprofundiment,
Avançat, Introducció, Jo També, Joves i Adults) que compleixin els requisits que tot seguit
s'indiquen.
- SEGON.- Publicar aquest acord segons el que estableix la normativa vigent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovació de l'acceptació d'una subvenció del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per les anualitats 2014 i 2015
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre del Departament de Governació i Relacions
Institucionals pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-16.
Vist el Decret 104/2014 de 22 de juliol del Departament de Governació i Relacions
Institucionals pel qual s'aproven determinades mesures en relació amb l'anualitat 2014 i 2015
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.
Atès que aquest Decret 104/2014 aprova la concessió de les subvencions de la línia de
despeses de reparacions, manteniment i conservació d'aquest Pla per als anys 2014 i 2015 i
que al seu annex s'estableix una aportació per Sant Boi de Llobregat de 65.909,09 euros per
l'anualitat 2014 i 65.909,09 euros per a l'anualitat 2015.
Vist l'informe del Coordinador General de data 1 d'octubre de 2014.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/10/2014
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 30/06/2011 , sobre delegació de
competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
S'acorda:
Primer: Aprovar l'acceptació de les subvencions de 65.909,09 euros per l'anualitat 2014 i
65.909,09 euros per a l'anualitat 2015 atorgades dins de la línia de despeses de reparacions,
manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del Departament de
Governació i Relacions Institucionals.
Segon: Destinar aquesta subvenció a les despeses de "Contractació manteniment
d'enllumenat" amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670-16500-2100

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA
ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA
Relacions ciutadanes i institucionals

007. Aprovació de l'expedient del plec de clàusules administratives particulars i del plec
de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació de
l'edició de la revista municipal Viure Sant Boi a adjudicar pel procediment obert, subjecte
a regulació harmonitzada
Número d'expedient N805-2014-04 Subdivisió 092
Vist l'informe tècnic de data 23 de setembre de 2014, emès a resultes del proveïment
d'incoació d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació resta justificada en la seva
conveniència i necessitat;
Atès el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars que han de regir aquesta licitació, elaborats per a tal fi pels serveis d'aquest
Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal.
Atès l'establert als articles 109 i 110 i 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/10/2014
Atès l'establert als articles 73 i següents, i 85 a 90 i concordants del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel
procediment ordinari mitjançant la modalitat de concurs.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de
LLobregat,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar la conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació del
servei d'edició de la revista municipal Viure Sant Boi durant els anys 2014 al 2017 .
SEGON: Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars per a la contractació de l'edició de la revista municipal Viure
Sant Boi , que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, de conformitat amb la normativa aplicable.
TERCER: Convocar la contractació pel procediment obert, amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars aprovats. El termini
per a la presentació de les proposicions serà de 40 dies naturals, comptadors des de la data
d'enviament de l'anunci del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea, per tal que els
possibles interessats hi concorrin. Així mateix, la present convocatòria també es publicarà a la
plataforma de serveis de contractació pública de l'extranet de les administracions públiques
catalanes
(http://contractaciopublica.gencat,cat/ecofinpscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=6015697).
QUART:Autoritzar la despesa per l'import màxim de dos-cents dos mil vuit-cents euros
(202.800.- euros), dels quals cent noranta-cinc mil euros (195.000.- euros) corresponen a la
base i set mil vuit-cents euros (7.800,00 euros) al 4% d'IVA.
L'import esmental 202.800.- euros (IVA inclòs). s'imputarà de la manera següent:
> 13.520,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 092 49100 22612 "Edició Butlletí
Municipal Viure Sant Boi", del pressupost municipal vigent, corresponent a 2 revistes repartides
entre els mesos de novembre i desembre de 2014

> 67.600,00.- euros, a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal
2015, corresponent a 10 revistes repartides entre els mesos de febrer i desembre de 2015
> 67.600,00.- euros, a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal
2016, corresponent a 10 revistes repartides entre els mesos de febrer i desembre de 2016
> 54.080,00.- euros, a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal
2017, corresponent a 8 revistes repartides entre els mesos de febrer-octubre de 2017
Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
CINQUÈ: Publicar l'anunci de licitació al DOUE, al BOE, al DOGC, i al Perfil del Contractant, en
la forma prevista a l'article 142 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA
Urbanisme

008. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a l'execució de les obres del
POMO per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol
Número d'expedient N802/U633/2013/109
En sessió de data 2 de desembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de
softbol i beisbol (X116/U633/2013/54), amb un pressupost d'execució per contracte de
909.957,30 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa
BOPBA Arquitectura SLP. Mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de febrer del 2014 es va
considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini
d'informació pública;
En sessió de data 25 de juny del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del
contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les
grades del camp de softbol i beisbol (N802/U633/2013/109), a l'empresa Teyco SL, amb CIF
..........., per un import de 773.463,71 €(IVA inclòs), amb un termini màxim d'execució de les
obres de 6 mesos entre l'acta d'inici efectiu i l'acta de recepció de les esmentades obres;
En sessió de data 21 de juliol del 2014, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics per a
les funcions assignades com a direcció facultativa, executiva (modificada per la Junta de
Govern Local en data 29-9-2014) i del coordinador en matèria de seguretat i salut;
En aquesta mateixa sessió, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut
presentat per l'empresa Teyco SL;
Vista la certificació d'obra núm. 1 (setembre 2014), emesa en data 23 de setembre del 2014 per
la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Teyco SL, en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i
Infraestructures;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències

en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de
LLobregat,
S'acorda:
PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 1 (setembre 2014) i el reconeixement de la
seva obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol
(N802/U633/2013/109), per un import de trenta-cinc mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb
cinquanta-tres cèntims (35.988,53 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres
en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Teyco SL.
SEGON- IMPUTAR l'import de 35.988,53 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 633 34212 63201 "RC/13-Actuació estadi de beisbol i softbol".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 (setembre 2014), corresponent a l'execució de
les obres del POMO per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i
Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B
Número d'expedient N802/U633/2014/6
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de març del 2014, va aprovar
inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de millora del carrer de Montmany, entre
Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B
(X116/U633/2013/63), el qual ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa
Tecnologies SL, amb un pressupost del conjunt de fases d'1.223.207,87 € (IVA inclòs); i que,
mitjançant decret d'Alcaldia de data 13 de maig del 2014 es va considerar aprovat
definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de juny del 2014, va aprovar
l'adjudicació del contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del
carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases
1, 2-A i 2-B (N802/U633/2014/6), a la UTE Tecnología de Firmes SA (..........) - Construccions
Jordi Riera SL (...........) -actualment UTE Montmany (..........), per un import de 972.450,26 €
(IVA inclòs). Amb un termini d'execució material de les obres establerta en 6 (sis) mesos entre
l'acta d'inici efectiu i l'acta de recepció de les esmentades obres;
Atès que per decret de ponent delegat, de data 26 de juny del 2014, es va adjudicar el
contracte menor de servei per a la direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i salut
per a les esmentades obres (codi d'expedient N805/U633/2014/7) a l'empresa Alfa Tecnologies
SL;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juliol del 2014, va nomenar el Sr.
.........., de l'empresa Alfa Tecnologies SL, com a direcció facultativa i coordinador en matèria de
seguretat i salut d'aquestes obres;
Atès que en aquesta mateixa sessió, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de Seguretat i
Salut, presentat per la UTE Montmany;
Vista la certificació d'obra núm. 3 (setembre 2014), emesa en data 25 de setembre del 2014 per
la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la
UTE Montmany, en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i
Infraestructures;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de
LLobregat,
S'acorda:
PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 3 (setembre 2014) i el reconeixement de la
seva obligació, corresponent a l'adjudicació per a l'execució de les obres del Projecte d'obra
municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i
Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (N802/U633/2014/6), per un import
de cent quaranta-set mil cinc-cents noranta-tres euros amb set cèntims (147.593,07 euros, IVA
inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta
i subscrita per la UTE Montmany.
SEGON- IMPUTAR l'import de 147.593,07 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 633 15160 63202 "RC/13-Urbanització viària".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a l'execució de les obres del
POMO d'arranjament del paviment i altres actuacions de millora en l'equipament del
pavelló del poliesportiu "La Parellada"
Número d'expedient N802/U633/2014/23
En sessió de data 7 de juliol del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament del paviment i altres actuacions de millora en
l'equipament del pavelló del poliesportiu "La Parellada" (X116/2014/000009), promogut per
l'Ajuntament i redactat des de la unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic; amb un
pressupost d'execució per contracte de 114.244,15 € (IVA inclòs). Mitjançant decret d'Alcaldia
de data 29 d'agost del 2014 es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat
al·legacions en el termini d'informació pública;
En data 10 de setembre del 2014, per decret d'Alcaldia es va aprovar l'adjudicació del contracte
d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament del paviment i altres actuacions de
millora en l'equipament del pavelló del poliesportiu "La Parellada" (N802/U633/2014/23), a
l'empresa Decoresport SA (CIF ..........), per un import de 79.727,98 € (IVA inclòs);
En sessió de data 22 de setembre del 2014, la Junta de Govern Local va nomenar la direcció
facultativa i coordinadora municipal en matèria de seguretat i salut, durant l'execució d'obres;
En aquesta mateixa sessió, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut
presentat per l'empresa Decoresport SA;
Vista la certificació d'obra núm. 1 (setembre 2014), emesa en data 25 de setembre del 2014 per
la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Decoresport SA, en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes,
Obres i Infraestructures;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de
LLobregat,

S'acorda:
PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 1 (setembre 2014) i el reconeixement de la
seva obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
d'arranjament del paviment i altres actuacions de millora en l'equipament del pavelló del
poliesportiu "La Parellada" (N802/U633/2014/23), per un import de cinquanta-sis mil quatrecents quaranta-tres euros amb vint cèntims (56.443,20 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció
tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa
Decoresport SA.
SEGON- IMPUTAR l'import de 56.443,20 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 670 93300 63200 "Millora i reposició infraestructures i immobles".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de ciutat

011. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i aprovació de la
convocatòria de licitació mitjançant procediment obert, per a la contractació de les obres
definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions puntuals d'asfalts en
calçada.
Número d'expedient N802/U670/2014/092
Atès que per Decret d'Alcaldia de data 8 d'agost de 2014, es va aprovar el Projecte d'obra
municipal ordinària de reparacions puntuals d'asfalts en calçada;
Vist l'informe tècnic de l'arquitecte tècnic de la Unitat de Suport Tècnic de Serveis Municipals,
emès en data 23 de setembre de 2014, a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, en el
qual es justifica la conveniència i necessitat de contractar les obres de l'esmentat projecte;
Atès el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta licitació, elaborat
per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció
municipal;
D'acord amb el que estableixen els articles 157 i següents, del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, el contracte s'adjudicarà pel procediment obert per tramitació
ordinària;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 02/10/2014
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de
LLobregat,
S'acorda:
PRIMER: Aprovar la incoació de l'expedient i aprovar el plec de clàusules administratives
particulars, per a la contractació de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària
de reparacions puntuals d'asfalts en calçada, que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari en
la modalitat de procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.
SEGON: Convocar la licitació mitjançant procediment obert, amb subjecció al plec de clàusules
particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 26 dies naturals,

comptadors des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació del contracte al
DOGC, per tal que els possibles interessats hi concorrin.
TERCER: Autoritzar la despesa per l'import màxim de vuitanta-set mil quatre-cents cinquantaquatre euros amb setanta-sis cèntims (87.454,76.- euros), dels quals setanta-dos mil dos-cents
setanta-sis euros amb seixanta-sis cèntims (72.276,66 .- euros) corresponen a la base i quinze
mil cent setanta-vuit euros amb deu cèntims (15.178,10 .- euros) corresponen a l'IVA.
QUART: Publicar l'anunci de licitació al DOGC i a la web municipal - perfil del contractant -, en
la forma prevista a l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
L'Import esmentat 87454,76 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
la partida 670 15510 62100, Millora i reposició Infraestructures i Béns.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte:
1r.- De la sentència núm. 153/2014 dictada el 10 de juny de 2014 pel Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona que desestima el recurs contenciós administratiu núm.
446/2012-C interposat per la Sra. ......... contra la resolució municipal de data 12 de juliol de
2012 mitjançant la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
patits al caure amb la seva motocicleta a la cruïlla de l'Av. Torre de la Vila amb el carrer Riera
Fonollar.
2n.- De la sentència núm. 313/2014 dictada el 16 de setembre de 2014 pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona que desestima el recurs contenciós
administratiu núm. 182/2013-J interposat pel Sr. .......... contra la resolució municipal de data 19
de febrer de 2013 mitjançant la qual s'imposa una sanció per estacionar damunt la vorera.
3r.- De la sentència dictada el 19 de setembre de 2014 pel Jutjat del Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona que estima el recurs contenciós administratiu al procediment abreujat
núm. 474/12 M2 interposat pel Sr. ........... contra la resolució municipal de data 28 de setembre
de 2012 que desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució d'11 de maig de
2012 que imposava una sanció de trànsit.

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 del Sra.
alcaldessa.

