ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2013-26

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

08/07/2013

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

11:40

Convocatòria
Primera

Hora Final: 13:40
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

Jaume Bosch Pugès
J. Angel Carcelén Luján
Lluís Pérez Gutiérrez
Lluïsa Moret i Sabido
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 N112-2013-25
Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

ALCALDIA
Presidència

002. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació
per la contractació del servei d' Edició del butlletí municipal Viure Sant Boi, mitjançant
tràmit ordinari pel procediment obert

Número d'expedient N805/U092/2013/02

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA
Fires

003. Aprovar la resolució del contracte per la prestació del servei de lloguer, instal·lació
d’estands i d’instal·lacions complementàries de la 67a edició de la Fira de la Puríssima
de 2013.
Número d'expedient N801/U665/2013/002
Ref. JG13665009
Atès que la Junta de Govern Local, de data 21 de maig de 2013, va aprovar l'inici de l'expedient
administratiu per la resolució del contracte per la prestació del servei de lloguer, instal·lació
d’estands i d’instal·lacions complementàries de la 67a edició de la Fira de la Puríssima de 2013
a la societat mercantil Dextrum SL, pels motius que constaven a l'acord i a l'informe tècnic
emès per la tècnica de Promoció de la Ciutat i el Cap del departament de Promoció de la Ciutat
d’aquest Ajuntament de data 2 de maig de 2013, annex a l'expedient;
Atès que aquest acord va ser notificat al Sr. ..........., en qualitat d’administrador únic de la
societat mercantil Dextrum SL en data 5 de juny de 2013, i a l’entitat Banc de Sabadell SA, en
qualitat d’emissor de l’aval constituït per la societat mercantil Dextrum SL en data 24 de maig
de 2013, donant-li audiència pel termini de 10 dies, per tal que poguessin presentar les
al·legacions o aquells documents que estimessin convenients, d'acord amb el que preveu
l'article 211.1 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 (TRLCSP);
Atès que en data 15 de juny de 2013 va finalitzar el període d’audiència, per tal que pugui
presentar les al·legacions o aquells documents que estimi convenients sobre la incautació de la
fiança;
Vista la diligència per manca d’al.legacions emesa per la Cap de la Unitat d’Arxiu i
Documentació, en data 19 de juny de 2013;
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de Promoció de la Ciutat i el Cap del departament de
Promoció de la Ciutat d’aquest Ajuntament de data 19 de juny de 2013;
Vist l'informe del Servei Jurídic que consta a l'expedient administratiu;
Vist l’informe del Servei d’Intervenció que consta a l’expedient;
Atès el que preveu l'article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) en
relació al procediment per la resolució dels contractes administratius;
Atès que l'article 210 del TRLCSP estableix com a prerrogativa de les administracions
públiques en els contractes administratius la d'interprestar aquests, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i
determinar els efectes d'aquesta;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/07/2013

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 la resolució del contracte per la prestació del servei de lloguer, instal·lació
d’estands i d’instal·lacions complementàries de la 67a edició de la Fira de la Puríssima de 2013
signat amb la societat mercantil Dextrum SL, amb CIF núm. ..........., per incòrrer en causa de
prohibició per a contractar consistent en no estar al corrent de les seves obligacions amb la
Seguretat Social i a més per impossibilitat d’executar la prestació de conformitat amb la
clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars i l’article 223g) del Text Refós de la
llei de contractes del Sector públic.
SEGON: Aprovar la incautació de la garantia del contracte constituïda per la societat mercantil
Dextrum,SL mitjançant aval emès per l’entitat Banc de Sabadell SA en data 24 de setembre de
2010 per import de 3.691,00€, com a compensació dels danys i perjudicis ocasionats per la
resolució del contracte, per causa imputable i culpable al contractista.
TERCER.- Notificar el present acord a la societat mercantil Dextrum SL, a l’avalista Banc de
Sabadell SA i a la Tresoreria de la Seguretat Social.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

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

004. Aprovar la tercera addenda que té per objecte la prórroga del conveni de
col·laboració a signat entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi per al projecte "Diversificació curricular", d'atenció
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi.
Número d'expedient N662/U224/2009/060

Atès que l’aplicació de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) va comportar
l’ampliació de l’edat d’escolarització obligatòria als 16 anys i a la vegada l’exclusió del sistema
educatiu de l’alumnat que finalitzava l’escolarització sense acreditar els ensenyaments bàsics,
la qual cosa va propiciar el desenvolupament de polítiques educatives municipals de suport a
les transicions dels joves;
Atès que el decret 143/2007 de 26 de juny estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria i autoritza l’organització i el desenvolupament de programes
de diversificació curricular que comportin una organització curricular i un horari de permanència
de l’alumnat en el centre educatiu diferent i contempla la possibilitat d’establir convenis entre la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments per al desenvolupament dels programes de
diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre i que, en cap cas,
aquestes activitats podran ser de tipus laboral ni professional;
Atès que la Junta de Govern de data 15 de febrer de 2010 va acordar l'aprovació d'un conveni
de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi per al projecte
"Diversificació curricular", d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària
del municipi;
Vist l'informe tècnic emès en data 10 de juny de 2013, que fa constar que des de l'Àrea
d'Educació s’ha valorat, per una part la necessitat d’ampliar i diversificar la tipologia de

programes de diversificació curricular atenent a les característiques i necessitats individuals de
cada alumne i la necessitat d’incloure en aquests projectes agents del món laboral i de serveis
a la comunitat i la necessitat de mantenir la col·laboració interinstitucional a través d’una
pròrroga per als cursos 2013-2014 i 2014-2015 del conveni que regula els termes d’aquesta
col·laboració, signat el març de 2010 i el del 20 de setembre de 2012 pel qual es va afegir al
conveni el CEE Institució Balmes (I i II);
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi es farà càrrec de les despeses que comporta la realització
d'aquestes activitats, fins a un màxim de 6.000 euros;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/07/2013
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 tercera addenda que té per objecte la prórroga del conveni de
col·laboració signat entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Sant Boi per al projecte "Diversificació curricular", d'atenció educativa a la
diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi, en el marc dels programes de
diversificació curricular, per als cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015.
SEGON: Comptabilitzar amb càrrec a la partida 964 32601 22614 Promoció de l'Educació
Permanent la retenció de crèdit per import total de 12.000 euros, que seran consignats de la
següent manera:
Per a l'exercici 2013:
3.000 euros a càrrec de la partida 964 32601 22614 Promoció de l'Educació Permanent
Per a l'exercici 2014:
6.000 euros a càrrec de la partida que a tal efecte es consigni en el pressupost corresponent
l'exercici 2014
Per a l'exercici 2015:
3.000 euros a càrrec de la partida que a tal efecte es consigni en el pressupost corresponent a
l'exercici 2015
TERCER: Facultar al l'Alcalde Sr. Jaume Bosch i Pugés per a la seva signatura
QUART: Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA
Serveis Socials

005. Aprovar el pagament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'aportació municipal
derivada de la pròrroga del Conveni entre aquesta institució i l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat sobre l'ampliació del sistema de tarifació social per a l'any 2013.
Número d'expedient N664/U224/2011/010

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 17 de maig de 2011 el conveni de
col·laboració entre l'Entitat Metropolitana del Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre l'ampliació del sistema de tarifació social vigent a
les persones de 63 i 64 anys empadronades al municipi;
Atès que d'acord amb el que preveu el pacte quart del conveni esmentat al paràgraf anterior, va
tenir una vigència fins al 31 de desembre de 2011, essent prorrogable tàcitament per anys
naturals mentre que cap de les parts ho denuncii¨;
Atès que la disposició addicional primera de la Llei 31/2010, de 3 d'agost de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona estableix que constituït el Consell Metropolità de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona queden extingides L'Entitat Metropolitana del Transport i l'Entitat
Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, assumint l'Àrea
Metropolitana de Barcelona la titularitat dels serveis, mitjans materials, financers personals,
drets i obligacions de les dos entitats metropolitanes extingides;
Vist l'informe tècnic emès en data 18 de juny de 2013, per la Cap Unitat de Serveis Socials
Bàsics Districte Nord, que proposa el pagament de la despesa derivada de l'aplicació del
conveni prorrogat per aquest any;
D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
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 els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/07/2013
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'autorització la disposició i el reconeixement de l'obligació a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona de l'aportació municipal de trenta mil euros (30.000 euros) derivada
de la pròrroga del conveni entre aquesta institució i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
sobre l'ampliació del sistema de tarifació social vigent a les persones de 63 i 64 anys
empadronades al municipi, per a l'any 2013.
Aquest import serà satisfet a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la manera següent:

- 15.000,- € corresponent als mesos de gener a juny d'enguany, una vegada s'aprovi el present
acord,
- 15.000,- € restants es farà un pagament mensual per import de 2.500,- € fins el mes de
desembre de 2013.
Amb aquests pagaments, l'Àrea Metropolitana de Barcelona farà front als costos de gestió i a
la compensació econòmica a les empreses.
A la finalització de cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva reguladora de
l'aportació municipal, serà en aquest moment que s'haurà de justificar l'import de la despesa
efectuada.
L'Import esmentat 30000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 986 23107 46400, Conveni Entitat Metropolitana - Projecte Tarifa Social , ..

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'atenció domiciliaria adjudicat a
SUARA SERVEIS, SCCL
Número d'expedient N801/U224/2011/029--

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Infància, adolescència i familia

007. Aprovació del conveni de col·laboració i annex, entre l'Associació Catalana
d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) i l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.
Número d'expedient N662/U224/2013/014

Atès que l’Associació Catalana d’empreses del lleure (ACELLEC), amb NIF ........... i seu social
al carrer Vallirana, 69 baixos 2a, 08006 (Barcelona) dins el seu projecte de Responsabilitat
Social Corporativa posa a disposició de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat cinc beques
adreçades a infants per al gaudi d’estades en cases de colònies durant la temporada d’estiu de
2013;
Atès que l' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el seu interès de donar suport a famílies
del municipi en situació de dificultats econòmiques i per tal que els seus fills puguin gaudir
d’activitats de lleure educatiu d’estiu, accepta les beques i cerca les famílies que es poden
beneficiar;
Atès que l'Ajuntament ha realitzat la selecció dels infants seguint els criteris propis de les
polítiques habituals de Serveis Socials, tal i com s'especifica en el tercer apartat d’aquest
conveni, les quals sempre hauran de garantir que els infants beneficiaris formen part de
famílies amb dificultats econòmiques contrastades pels Serveis Socials municipals;
Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat d'Infància, Adolescència i Família, en data 19
de juny de 2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/06/2013

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13
de gener.
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 i annex, entre l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat i l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura
(ACELLEC) que té per objecte oferir suport a famílies domiciliades al nostre municipi en
situació de dificultats econòmiques per tal que els seus fills puguin realitzar estades
estiuenques en cases de colònies amb la finalitat de gaudir dels valors educatius, socials i
culturals propis d'aquestes activitats
SEGON: Facultar a la Tinenta d'Alcade de Benestar i Ciutadania, Lluïsa Moret i Sabidó, per a la
seva signatura.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Joventut

008. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de gestió de la Xarxa d'Atenció
Informativa als Centres d'Ensenyament Secundari , pel període del 31 de juliol de 2013
fins 30 de juliol de 2014.
Número d'expedient N801/U224/2012/019--

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Gent gran

009. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la
contractació del servei relatiu a la realització de sessions de Gimsuau (Activitat física per
a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de
Llobregat
Número d'expedient N801/U224/2013/029

Vist l'informe tècnic de data 25 de juny de 2013, emès a resultes del proveïment d'incoacció
d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació resta justificada en la seva conveniència i
necessitat;
Atès que l'esmentada contractació és convenient dur-la a terme pel procediment negociat
sense publicitat; per aplicació de l'article 174.e i 177.2, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per
tractar-se d'un servei de pressupost inferior a 60.000 euros;
Atès el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de
regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat
favorablement per la Intervenció municipal;

Atesos els articles 169 i 178 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons els quals quan
s'utilitzi el procediment negociat serà necessari sol·licitar l'oferta d'empreses capacitades per a
la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre
que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a
l'expedient;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/07/2013
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 la conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació del
servei relatiu a la realització de sessions de Gimsuau (Activitat física per a la gent gran)
adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat.
SEGON: Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars per a la contractació del servei relatiu a la realització de sessions de Gimsuau
(Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant
Boi de Llobregat, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat, de
conformitat amb la normativa aplicable.
TERCER: Convocar la contractació pel procediment negociat, amb subjecció al plec de
clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies
naturals, comptadors des de l'endemà de la data de recepció de la invitació a participar.
Per a tal fi, s'haurà de sol·licitar, per part de la unitat responsable, l'oferta d'empreses
capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui
inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant
constància de tot això a l'expedient.
QUART: Aprovar l'autorització de la despesa per l'import màxim de vint-i-dos mil tres-cents
seixanta-dos euros amb nouranta-dos cèntims (22.362,92 euros), dels quals vint mil tres-cents
vint-i-nou euros amb nouranta tres (20.329,93 euros) corresponen a la base i dos mil trentados euros amb nouranta-nou cèntims (2.032,99 euros) corresponen a l'IVA i declarar la
plurianualitat de la despesa d'acord amb l'article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la qual
s'imputarà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:
- Exercici 2013 mesos de setembre a desembre: la quantitat de 8.945,18 € (IVA inclòs) a
l'aplicació pressupostària 985 23200 22608 Atenció social a la gent gran i Envelliment actiu
- Exercici 2014 mesos de gener a juny: la quantitat de 13.417,74€ (IVA inclòs) a la mateixa
l'aplicació pressupostària corresponent a l'exercici 2014.
Aquest acord resta condicionat a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Persones amb discapacitat

010. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Corporació Sanitària Parc Taulí Fundació Parc Taulí i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament del
projecte anomenat "Observatori de salut mental de Catalunya (OSMCAT)"

Número d'expedient N662/U224/2013/015

Atès que la Corporació Sanitària Parc Taulí és un consorci públic constituït com a entitat
prestadora de serveis públics sanitaris, sociosanitaris i socials. L’esmentada corporació compta
amb una fundació (Fundació Parc Taulí) que va rebre en el seu moment l’encàrrec per part de
la mateixa corporació de portar a terme el desenvolupament d’un projecte anomenat
“Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT)”;
Atès que els objectius principals d’aquest projecte giren al voltant de la identificació de
problemàtiques actuals i futures de salut mental de la població, la construcció d’un sistema
estable i propi d’indicadors clau de salut mental homologable amb els indicadors internacionals,
la proposició de les necessitats de docència i formació que hauran de realitzar-se en el sí de la
xarxa de salut mental, la proposició de les línies estratègiques de recerca adients per tal
d’assolir els objectius anteriors, i la construcció d’un pilar de coneixements vertebradors
d’estudis complementaris i monogràfics que s’articulin amb les principals línies de recerca ja
endegades arreu de Catalunya;
Atès que l’eix estratègic de salut mental Sant Boi de Llobregat se sustenta en quatre
conceptes: salut mental comunitària, estratègia integral, col·laboració institucional i potenciació
de la investigació;
Atès que per raons d’història, trajectòria i oportunitat, l’àmbit de la salut, i més concretament la
salut mental comunitària, s’ha constituït com a l’eix estratègic fonamental de la ciutat pels
propers anys i un element primordial per a desenvolupar-lo rau en l’existència al municipi
d’institucions amb una solvència reconeguda i en equipaments potents i moderns gestionats
per aquestes, les quals no es limiten a donar una assistència de qualitat sinó que alhora
aporten el valor afegit que proporciona treballar en els camps de la docència, la recerca i la
innovació;
Atès que al gener d’enguany es va constituir a la nostra ciutat el Clúster de Salut Mental de
Catalunya, amb l’objectiu d’oferir a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves
famílies un espai on convergeixin la investigació, l’ensenyament i el guariment d’aquestes
patologies i que es planteja com una concentració geogràfica d’empreses, serveis i institucions
interconnectats que comparteixen els reptes estratègics de l’assistència, la formació, la recerca
i la creació de sinèrgies;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/07/2013
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 la signatura del conveni de col·laboració entre la Corporació Sanitària Parc
Taulí - Fundacio Parc Taulí i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per tal de proporcionar un
espai de treball mutu on poder desenvolupar els objectius comuns que reverteixin positivament
en les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
SEGON: Facultar a l'alcalde Sr. Jaume Bosch i Pugès per a la seva signatura.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

011. Aprovació de la programació estable per a activitats de difusió i promoció del sector
de les arts visuals de caràcter professional a Catalunya a portar a terme en el nostre
municipi durant l'any 2013.
Número d'expedient N662/U224/2013/017

Atès que la Generalitat de Catalunya mitjançant la resolució CMC/159/2088, de 7 d'abril,
publicada en el DOGC número 5116 de data 22 d'abril de 2008, va aprovar les bases que han
de regir la concessió de subvencions a Ajuntaments de Catalunya i ens públics que en
depenen, per a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit
de les arts visuals contemporànies;
Atès que la Generalitat de Catalunya mitjançant la resolució CLT/1252/2013, de 7 de juny,
publicada en el DOGC número 6398, en data 17 de juny de 2013, va aprovar la convocatòria
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural
per a l'any 2013;
Atès que en el marc de la implementació del Pla de Cultura vigent, el departament de Cultura i
Cohesió d'aquest Ajuntament dissenya i produeix anualment el Programa d'Exposicions Estable
de Can Castells Centre d'Art;
Atès que per a la seva realització el Ple de l'Ajuntament de Sant Boi, aprovà el 17 de desembre
de 2012, el crèdit de despesa 950-33404-22602 Programació d'Exposicions Can CastellsCentre d'Art amb divuit mil euros (18.000,00 euros) dins el Pressupost Municipal de la
Corporació 2013;
Vist l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura i Cohesió, en data 26 de juny de
2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/07/2013
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 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 programació estable per a activitats de difusió i promoció del sector de les
arts visuals de caràcter professional a Catalunya a portar a terme en el nostre municipi durant
l'any 2013, que s'annexa a aquest acord.
SEGON.- Aprovar la sol.licitud de subvenció a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la
Generalitat de Catalunya, destinada a finançar les despeses derivades de la programació
estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any
2013, per un import de 5.000 €.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

012. Aprovació de la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional
en l'àmbit de les arts escèniques i la música a portar a terme en el nostre municipi durant
l'any 2013.
Número d'expedient N662/U224/2013/018

Atès que l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya aprovà, el passat 6 de juny de 2013, la convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l'any 2013. N'ha
donat publicitat a través de la Resolució CLT/1252/2013, el dia 7 de juny, publicada al DOGC
6398 el 17 de juny de 2013
Atès que en el marc de la implementació del pla de cultura vigent, el Departament de Cultura i
cohesió d’aquest Ajuntament dissenya i programa anualment el programa d’ arts escèniques i
música estable en el municipi. En la programació s'integren també les actuacions del
Departament de Participació Ciutadana i Proximitat (Espectacles familiars als barris i Mostra de
Jazz), i les actuacions conveniades amb Joventuts Musicals del Baix Llobregat i Cultura F.
Vist l'informe tècnic emès en data 26 de juny de 2013 pel cap del departament de Cultura i
Cohesió;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/07/2013
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 programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en
l'àmbit de les arts escèniques i la música a portar a terme en el nostre municipi durant l'any
2013, que s'annexa a aquest acord.
SEGON.- Aprovar la sol.licitud de subvenció a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la
Generalitat de Catalunya, destinada a finançar les despeses derivades de la programació
estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la
música per a l'any 2013, per un import de 20.000 €.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

013. Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'una llicència
d'ocupació temporal d'un espai de bar a l'Ateneu Santboià durant el Festival Altaveu
2013
Número d'expedient N664/U224/2013/012

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA
Planejament i Gestió Urbanística

014. Aprovació del text refós de la modificació de la modalitat de reparcel·lació del PMU
del sector Sant Ramon Sud (PMU-C)
Número d'expedient X111/2011/007

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Projectes i Obres

015. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 i última (juny 2013), corresponent a les obres
del POMO d'enderroc de l'edifici de Cal Perruca
Número d'expedient N802/U633/2012/40

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

016. Aprovació de l'acta de preus contradictoris número 1 (de l'1 al 24), corresponent a
les obres del POMO del túnel de batuda
Número d'expedient N802/U633/2012/32

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

017. Aprovació de l'encàrrec, junt amb el plec de condicions que el regeix, i el
nomenament dels tècnics municipals, per a l'execució de les obres del POMO de millora
de l'accessibilitat a un tram del carrer Acàcies, entre el passeig Mimoses i la ronda Sant
Ramon, a la societat municipal Coressa
Número d'expedient N802/U633/2013/31

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

018. Aprovar la certificació núm. 6 i última d'obra (juny 2013), corresponent a les obres
del POMO del túnel de batuda
Número d'expedient N8802/U633/2012/32

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

019. Aprovar la certificació d'obra número 16 (juny 2013), corresponent a les obres del
POMO de rehabilitació de la masia de Can Julià
Número d'expedient N802/U633/2011/66

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

LLicències d'Obres

020. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en CANVI D'ÚS I
ADAPTACIÓ D'HABITATGE A CLÍNICA DENTAL amb emplaçament al c. Benviure, núm.
40, bx 1a.
Número d'expedient X124-2013-007

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

021. Aprovació de l'acceptació de la renúncia de la llicència d'obres consistent en
construcció de nau sense ús determinat, en sòl urbà clau 1.4., amb emplaçament al c.
Alberto Bayo Giroud, 1-3.
Número d'expedient X124-2011-030

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

022. Aprovació de la modificació del conveni subscrit en data 3 d'abril de 2008 amb la
societat Desarrollos Logísticos del Llobregat, S.L., de concreció de les determinacions
contingudes a la llicència d'usos i obres provisionals a precari, tendent a la definitiva
desaparició de les instal·lacions situades a la carretera antiga de València
Número d'expedient X203/1990/0116

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

023. Aprovació de la desestimació de recurs de reposició referent a l'acord de Junta de
Govern de data 21 de maig de 2013 per a l'atorgament de parades del "mercat de pagès
del Parc Agrari del Baix Llobregat", al terme municipal de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient X332/2013/002

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

024. Aprovació de la denegació de la sol·licitud de variacions no substancials en relació
a l'activitat de discoteca i discoteca de joventut a l'emplaçament del carrer Riera Roja,
núm. 29 E
Número d'expedient X207-2008-014

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

025. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a la plaça d'aparcament
privat del passatge Ca la Nor, 2 i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat
física alterada

Número d'expedient X213/2013/083

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Medi Ambient i Entorn Natural

026. Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment obert, 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
Número d'expedient N805-2013-005 Subdivisió 630

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

027. Aprovació de la resolució de l’expedient sancionador incoat per presumptes
infraccions de l'ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals
Número d'expedient X213/2011/213

Atès que mitjançant decret número AP23122683 de data 30 de novembre de 2012 es va incoar
expedient sancionador al Sr. ............, com a responsable de la tinença de gos potencialment
perillós i pit bull/american stanffordshire terrier de grandària mitjana/gran, i de nom “Lalo”,
sense estar en possessió de la corresponent llicència, conduir per la via pública un gos
potencialment perillós sense el corresponent morrió, i portar el gos deslligat a les vies públiques
en reiterades ocasions, tal i com es fa constar a les actes d’intervenció amb animals de
companyia dutes a terme per la policia local, amb número ........... de data 22 de novembre de
2011, pel carrer Joaquim Auger, a l’alçada del número 75, i número ............ de data 17 de maig
de 2012, pel carrer Pablo Picasso, a l’alçada del número 47.
En data 10 de febrer de 2013 es va notificar a l'interessat l'esmentat acord, mitjançant avis de
recepció, juntament amb el plec de càrrecs, i aquest ha deixat transcórrer el termini atorgat
sense efectuar cap tipus d'acció.
Atès que en data 6 de maig de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona la proposta de resolució de data 21 de febrer de 2013, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació i no s'ha presentat cap al·legació.
Vist l'informe de l'instructor de l'expedient de data 1 de juny de 2013.
D'acord amb l'establert a l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals.
D’acord amb l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/19992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i
el Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual es regula el procediment sancionador en
matèries de competència de la Generalitat de Catalunya
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/07/2013
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.- Imposar una multa de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404.-€) al Sr. .............,
amb DNI ..........., de conformitat amb l’article 37.3 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i
Protecció d’animals, com a propietari, conductor i responsable de la tinença del gos de raça
barrejada entre pit bull i american stadffordshire terrier, de grandària mitjana/gran, i de nom
“Lalo”, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu,
prevista a l'article 36. Molt Greus h) de l'esmentada Ordenança, per tenir un gos potencialment
perillós sense llicència, segons consta en les actes d’intervenció amb animals de companyia
dutes a terme per la policia local amb número ..........., de data 22 de novembre de 2011, i
número ..........., de data 17 de maig de 2012.
Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00.-€) al Sr. ............, amb DNI ............,
de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció
d’animals, com a propietari, conductor i responsable de l'esmentat gos potencialment perillós,
per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a
l'article 36. Greus s) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per
portar els gossos potencialment perillosos sense morrió a les vies públiques, a les parts
comuns dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general, segons consta a les
esmentades actes d’intervenció amb animals de companyia números ........... i ............
Tercer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00.-€) al Sr. ..........., amb DNI ..........., de
conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals,
com a propietari, conductor i responsable de l'esmentat gos potencialment perillós, per la
comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a
l'article 36. Greus s) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per
portar els gossos potencialment perillosos deslligats a les vies públiques, a les parts comuns
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general, segons consta a les
esmentades actes d’intervenció amb animals de companyia números ............ i .............
Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries
col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

028. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment obert per a la
contractació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat
de diversos equipaments municipals, i requeriment al licitador millor classificat.
Número d'expedient N805/U670/2013/031

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

029. Aprovació de l'adjudicació del contracte dels treballs de reparació del paviment de
fusta de Can Massallera, a favor de l'empresa Fuentes y Ariza, SA.
Número d'expedient N802/U670/2013/052

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

030. Aprovació de la pròrroga tàcita del contracte del servei d'aplicació de productes
fitosanitaris, herbicides i desinfectació dels sorrals, pel període comprés des de l'1 fins
el 8 de juliol de 2013 (ambdós inclosos), aprovació d'una nova pròrroga de l'esmentat

contracte pel període comprés des del 9 de juliol de 2013 fins el 30 de juny de 2016
(ambdós inclosos), a favor de l'empresa Moix Serveis i Obres, SL i aprovació de la
modificació de l'esmentat contracte.
Número d'expedient N805/U670/2013/079

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

031. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques particulars i aprovació de la convocatòria de licitació mitjançant
procediment obert, per a la contractació del servei de neteja i serveis auxiliars del Mercat
de Torrelavila.
Número d'expedient N805/U670/2013/83

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

032. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment obert per a la
contractació del subministrament i instal·lació d'una nova màquina d'aire condicionat al
casal de barri de Ciutat Cooperativa, i requeriment al licitador millor classificat.
Número d'expedient N805/U670/2013/054

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

033. Aprovació de l'adjudicació del contracte de les obres de millora de la seguretat
laboral en la coberta del casal de barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou, a l'empresa Fuentes
y Ariza, SA.
Número d'expedient N802/U670/2013/046

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Via Pública

034. Aprovació de l'atorgament d'una llicència d'ocupació de l'ús del domini públic i
llicència municipal per a la celebració d’un espectacle públic extraordinari de caràcter
lúdic, cultural, recreatiu i musical a l'associació Col·lectiu Karxofarock, a l'emplaçament
del parc de la Muntanyeta els dies 12, 13 i 14 de juliol de 2013
Número d'expedient X173/2013/077

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS
Serveis Generals

035. Aprovació dels preus públics del Festival Altaveu.
Número d'expedient N943/U850/2013/003

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;
Vist l'informe tècnic emès pel Cap del Departament de Cultura i Cohesió de data 2 de juliol de
2013
Vist l'informe tècnic-econòmic emès en data 3 de juliol de 2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/07/2013
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 els preus públics pels concerts del Festival Altaveu 2013, que es relacionen
a continuació:
- Concerts als Jardins de l'Ateneu Santboià, preu entrada : 5,00 euros
- Concerts a Cal Ninyo, preu entrada : 8,00 euros
SEGON.- Publicar aquest acord segons el que estableix la normativa vigent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

036. Aprovació del preu públic per a la inscripció al curs de preparació per a les proves
d'accés als cicles formatius de grau superior.
Número d'expedient N943/U850/2013/004

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;
Vist l'informe tècnic de la unitat de Juventut 26 de juny de 2013;
Vist l'informe tècnic-econòmic emès en data 3 de juliol de 2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/07/2013
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 el preu públic per a la inscripció al curs de preparació per a les proves
d'accés als cicles formatius de grau superior, que serà de 60,00 euros.
SEGON.- Publicar aquest acord segons el que estableix la normativa vigent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència dictada el 21 de juny de 2013 del Jutjat contenciós
administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs interposat pel Sr. .......... contra la
resolució municipal sancionadora de data 21 d'octubre de 2011 per infracció de circulació
comesa el 5 d'octubre de 2011.
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.

