ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2013-25

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

25/06/2013

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

12:10

Convocatòria
Primera

Hora Final: 13:05
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

Jaume Bosch Pugès
J. Angel Carcelén Luján
Lluís Pérez Gutiérrez
Juan Antonio Tamayo Fernández
Josep Puigdengolas Torres
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors
Vocals
Antonia Barragán Prieto
També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Lluïsa Moret i Sabido

No hi assisteix

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2013-24
Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME
Educació i civisme

002. Aprovar la llista baremada annexa on es determina l'alumnat que compleix els
requisits de la convocatòria de concurs públic per a la concessió d'ajuts al servei de
menjador per a infants de 0 a 3 anys inscrits a les escoles bressol de titularitat
municipal i que puguin optar a ser beneficiaris de rebre l'ajut corresponent a l'any 2013.
Número d'expedient N664/U960/2013/001

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 6 de maig de 2013 va acordar aprovar
les bases particulars que regulen la convocatòria de la concessió d'ajuts al servei de menjador
per a infants de 0 a 3 anys inscrits a les escoles bressol de titularitat municipal i que puguin
optar a ser beneficiaris de rebre l'ajut corresponent a l'any 2013 i la corresponent convocatòria
de concurs públic;
Atès que des del dia 15 fins el dia 29 de maig, ambdós inclosos, les persones interessades a
participar en aquest procediment per a l'any 2013 han presentat les seves sol·licituds;
Vista l'acta de la Comissió Permanent d'Escolarització primera etapa d'educació infantil (0-3
anys) que va tenir lloc el dia 12 de juny de 2013, on consta la revisió i comprovació del
compliment dels requisits de la convocatòria així com la determinació de l'alumnat que compleix
els requisits de la convocatòria, i, en conseqüència qui pot resultar beneficiari de l'ajut;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/06/2013
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:
Aprovar la llista baremada annexa on es determina l'alumnat que compleix els requisits de la
convocatòria de concurs públic per a la concessió d'ajuts al servei de menjador per a infants de
0 a 3 anys inscrits a les escoles bressol de titularitat municipal i que puguin optar a ser
beneficiaris de rebre l'ajut corresponent a l'any 2013.
L'import definitiu de l'ajut per alumnes serà notificat a cada beneficiari un cop rebuda la
notificació de la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la que es
determini l'import que aquest Ajuntament rebrà en concepte de subvenció.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA
Esports

S'incorpora a la sessió la Sra. Antònia Barragán Prieto.
003. Aprovació del plec de clàusules administratives, de prescripcions tècniques
particulars i de la convocatòria que regeix la contractació del Servei relatiu a Jocs
Esportius Escolars de Sant Boi de Llobregat, a adjudicar mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
Número d'expedient N801/U224/2013/028--

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA
Patrimoni Immobiliari

004. Rectificació d'una errada material continguda en l'acord de Junta de Govern Local
de data 9/04/2013 respecte les dades registrals d'una finca del Sector Camí Vell de la
Colònia.
Número d'expedient N750/2012/018

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Medi Ambient i Entorn Natural

005. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment negociat
sense publicitat, per a la contractació del Servei d’educació per a la sostenibilitat adreçat
als centres educatius de Sant Boi de Llobregat pel període d’onze mesos, coincidint amb
el curs escolar, és a dir des de setembre de 2013 fins a juliol de 2014, i requeriment al
licitador millor classificat
Número d'expedient N805/U630/2013/005

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovació de l'aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de l'any 2013 al Consorci per a
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
Número d'expedient N662/U630/2009/026

Vista l'adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del
Llobregat, aprovada definitivament per Decret d'Alcaldia de data 21 de desembre de 2009, en
base als estatuts acceptats i aprovats per acord plenari de data 19 d'octubre de 2009;
Vist l'escrit presentat pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta
del Llobregat de data 18 de juny de 2013, al qual sol·liciten que es procedeixi a fer efectiu
l'ingrés dels 15.000,00 euros, de l'aportació per a l' any 2013 al Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, en el que indiquen que el pagament
s'haurà de fer efectiu dins del primer semestre de l'any;
Atès que existeix crèdit suficient per atendre la despesa, amb càrrec a la partida pressupostària
630.17202.46700 "Aportació Consorci Protecció i Gestió Delta Llobregat";
Vist l'informe tècnic de data 20 de juny de 2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/06/2013
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'aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, NIF núm............, de la
quantitat de quinze mil euros (15.000,00 euros). corresponent a l'aportació de l'Ajuntament de
Sant Boi de l'any 2013.
SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació
de la quantitat de quinze mil euros (15.000,00 euros). El pagament d'aquesta quantitat s'hauria
de fer efectiu en el decurs del primer semestre.

TERCER: Notificar aquest acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals
del Delta del Llobregat.
L'Import esmentat 15000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 630 17202 46700, Aportació Consorci Protecció i Gestió Delta Llobregat.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

007. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria,
mitjançant procediment obert, per la contractació del subministrament i instal·lació de 24
nous projectors per a la millora de la il·luminació del camp de futbol de Marianao.
Número d'expedient N803/U670/2013/059

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

008. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 i última (juny 2013), corresponent a les obres
de pavimentació del carrer Miquel Ros del Llor.
Número d'expedient N802/U670/2012/101

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions de climatització, electricitat, equips contra incendis, fontaneria, reg,
alarma, CTTV i megafonia de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, a favor de l'empresa
Gestión Integral de Instalaciones, SL.
Número d'expedient N805/U670/2013/023

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència núm. 144/13 dictada el 15 de maig de 2013 pel Jutjat
contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, que desestima el recurs interposat per la Sra.
........... contra la resolució municipal de data 29 de juliol de 2011que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada per la interessada i de la sentència dictada el 13 de
juny de 2013 pel Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima el recurs
contenciós administratiu interposat per DG Limousines,SL contra la resolució municipal de data
25 de març de 2011 desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la resolució de
data 13 de setembre de 2010 que sancionava la recurrent per no identificar el conductor d'un
vehicle que havia comès una infracció.
I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén
aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

