ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2013-05

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

04/02/2013

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

11:40

Convocatòria
Primera

Hora Final: 12:20
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

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
Jaume Bosch Pugès
alcalde
que ha nomenat alcalde accidental el Sr. J.Angel Carcelén Luján
No hi assisteix

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2013-04
Votació:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

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

002. Concessió de l'assignació anual per al manteniment de les escoles públiques per a
l'any 2013
Número d'expedient N893/U960/2013/001

Atès que els centres d'educació infantil i primària han de fer front a petites reparacions de forma
immediata, evitant així un major deteriorament de l'edifici, l'Ajuntament ha dotat una partida
pressupostària per atendre aquestes despeses de manteniment del centre per a l'exercici 2013;
Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat de Planificació i Gestió de Centres amb data 28 de
gener de 2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 01/02/2013
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 i la disposició de la despesa i el reconeixement de la seva
obligació de l'assignació destinada al manteniment de les escoles públiques de Sant Boi,
corresponent a l'any 2013, per un import total de TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS DEU
EUROS (32.310 euros).
SEGON.- Els pagaments d'aquestes quantitats es realitzaran semestralment a les escoles
relacionades en el document annex i es farà de la següent manera:
- El primer semestre es farà efectiu durant els primers dies del mes d'abril
- el segon semestre es farà efectiu durant els primers dies del mes d'octubre.
Aquests pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària.
TERCER.- Notificar aquest acord a les escoles públiques relacionades en document annex.
L'Import esmentat 32310 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 963 32210 48900, Assignació a CEIPS's per manteniment.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA
Cultura

003. Aprovació inicial de les bases que han de regular l'atorgament de llicències
d'ocupació temporal de 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2013.
Número d'expedient N664/U224/2013/001

Atès que des del departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Llobregat es treballa per
fomentar la participació d'entitats, associacions i partits polítics en activitats del Cicle Festiu
com és la Festa Major;
Atès que entre d'altres, les finalitats bàsiques que es plantegen des del departament de Cultura
són per una banda ordenar l'ús dels espais destinats a Bar de l'Envelat de Festa Major
emplaçat a la Plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat i, de l'altra, regular l'atorgament de
llicències d'ocupació d'aquests espais, tot facilitant la concurrència pública de les entitats,
associacions i partits polítics d'aquest municipi, i la valoració de les que són mereixedores de
fer-ne ús;

Vistes les Bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 8 espais
de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2013, document elaborat pels serveis tècnics d'aquest
Ajuntament i informat favorablement pels Serveis Jurídics;
Vist l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura i Cohesió, en data 28 de gener
de 2013;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 01/02/2013
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 inicialment les Bases que han de regular l'atorgament de llicències
d'ocupació temporal dels 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2013, segons el
document annex a aquest acord.
SEGON: Sotmetre a informació pública les bases particulars que han de regular l'atorgament
de llicències d'ocupació temporal de 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2013, per un
termini de vint dies hàbils, als efectes de presentació d'al.legacions i reclamacions, mitjançant
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al.legació ni
reclamació durant el període d'informació pública.
TERCER: Aprovar la convocatòria pública per la presentació de les sol.licituds per a
l'atorgament de llicències d'ocupació temporal dins l'Envelat de Festa Major 2013. El període de
presentació de sol.licituds serà des del dia següent al de la publicació de les presents bases al
BOP fins el dia 23 d'abril de 2013.
Aquesta convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al.legacions contra les
bases aprovades, l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.
QUART: Nomenar la Comissió Técnica, com a órgan col.legiat encarregat de proposar
l'atorgament de llicències, d'acord amb el que preveu la clàusula 7.2 de les Bases que estarà
formada per:
President: La Regidora delegada de Cultura, Promoció del Turisme i Fires.
Secretari: Tècnic de Promoció Cultural de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vocals: Cap de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i tres tècnics; un tècnic de
Promoció Cultural de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un segon tècnic del departament
de Salut Pública de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i un altre tècnic del departament de
Participació Ciutadana i Proximitat.
Les funcions d'aquesta Comissió són les que s'especifiquen a la clàusula 7.2.2. de les bases.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Esports

004. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives
particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i annexos corresponents a
cada equipament esportiu, de la convocatòria per a la contractació de la prestació de

serveis als polisportius municipals: La Parellada, L'Olivera i Can Massallera de Sant Boi
de Llobregat a adjudicar per procediment obert.
Número d'expedient N801/U224/2013/002

Vist l'informe tècnic de data 22 de gener de 2013, emès a resultes del proveïment d'incoació
d'expedient, segons el qual la contractació de serveis als polisportius municipals: La
Parellada, L'Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat resta justificada en la seva
conveniència i necessitat;
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars i annexos que han de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis
d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;
Atès l'establert als articles 138 i següents, i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 01/02/2013
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 incoació de l'expedient, el plec de clàusules administratives, el de
prescripcions tècniques particulars i els annexos corresponents a cada equipament esportiu,
per a la contractació relativa a la prestació de serveis als polisportius municipals: La Parellada,
L'Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat d'acord amb l'informe tècnic de data 22 de
gener de 2013, que s'annexa al present acord, que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari en
la modalitat de procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.
SEGON: Convocar contractació del procediment obert, amb subjecció als plecs particulars i
annexos aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals,
a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci oficial al DOGC, per tal que els
possibles interessats hi concorrin.
TERCER: Autoritzar la despesa per l'import màxim de cinc-cents vuitanta-sis mil quatre-cents
vint euros amb quaranta-cinc cèntims (586.420,45 €), dels quals quatre-cents vuitanta-quatre
mil sis-cents quaranta-cinc euros (484.645,00 €) corresponen a la base i cent-un mil set-cents
setanta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (101.775,45 €s) són l'IVA (21%), amb càrrec a
les següents aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost municipal:
Per a l'exercici 2013, pels imports de:
145.496,00€, Aplicació pressupostaria: 940 34201 22709 Contractació Serveis i
Activitats Polisportiu Parellada.
140.871,00 € Aplicació pressupostaria: 953 34202 22605 Gestió Polisportiu Can
Massallera.
104.580,00 € Aplicació pressupostaria: 953 34203 22605 Gestió Polisportiu L'Olivera.
Per l’exercici 2014, a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'exercici corresponent destinada a
l'efecte, pels imports de:
-

72.755,00 €, Poliesportiu La Parellada
70.429,45 €, Poliesportiu Can Massallera
52.289,00 €, Poliesportiu L’Olivera

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l’establert a 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.
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 TRLCSP.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA
Serveis de Ciutat

005. Aprovació de la pròrroga tàcita del contracte dels treballs de repintada de marques
viàries a diferents vies del municipi, pel període comprés des de l'1 de gener fins el 4 de
febrer de 2013, i aprovació d'una nova pròrroga de l'esmentat contracte pel període
comprés des del 5 de febrer de 2013 fins el 31 de desembre de 2015, a favor de l'empresa
Señales Girod, SL.
Número d'expedient N805/UO670/2013/008

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Via Pública

006. Aprovació de la concessió de llicència municipal per a un espectacle públic de
caràcter extraordinari consistent en la celebració del XIII Carnestoltes infantil a
l'emplaçament de la plaça Catalunya el dia 9 de febrer de 2013
Número d'expedient X173/2013/002

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS
Serveis Generals

007. Aprovació de la sol·licitud d'alta per la prestació del servei del perfil del contractant
i licitació electrònica e-LICITA de l'AOC;
Número d'expedient N810/2013/C/23

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el seu procés de millora i modernització
continua, partint de la voluntat de satisfer les necessitats i optimizar la prestació dels seus
serveis, està duent a terme una sèrie de projectes i actuacions en compliment de la llei 11/2007
de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i de la llei catalana 29/2010
de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya per tal de facilitar i
promoure la implantació de l'administració electrònica;
Atès que en aquest entorn es considera oportú la implantació del servei de PERFIL DE
CONTRACTANT (un espai únic d'informació global i integrat per a la difusió de la informació de

l'activitat contractual), i "e-LICITA" (eina mitjançant la qual el licitador "tanca" la seva proposició
i la presenta a l'òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i
confidencialitat de la informació presentada);
Donat que aquest servei es presta mitjançant una aplicació informàtica anomenada PERFIL DE
CONTRACTANT i e-LICITA desenvolupada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya;
Donat que l'AOC posa a disposició de les entitats locals aquest servei prèvia signatura del
corresponent conveni, sense cap cost econòmic per la nostra banda;
Vista la LLei 11/2077 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics;
Vista la Llei 29/2010 de 3 d'agost sobre l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/01/2013
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: Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al Servei Perfil del Contractant i
licitació electrònica e-LICITA, segons el formulari adjunt.
SEGON: Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc);
TERCER: Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud;

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Part de Control
Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de les següents sentències:
1ª) Sentència de data 21 de gener de 2013 del Jutjat núm. 7 del contenciós
administratiu de Barcelona que desestima el recurs interposat pel Sr. ........... contra la
resolució de 29 de maig de 2012, que desestimava el recurs de reposició interposat
contra la sanció imposada per estacionar el seu vehicle en la zona de càrrega i
descàrrega.
2ª) Sentència núm. 448/2012 de 20 de novembre de 2012 del Jutjat núm. 4 del
contenciós administratiu de Barcelona que estima el recurs interposat pel Sr. ..........
contra la denegació del recurs d'alçada formulat en sol·licitud d'abonament de 860,99
€ en concepte de minuta d'honoraris per assistència jurídica.
3ª) Sentència núm. 234/2012 de 2 de novembre de 2012 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que desestima el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. ..........
contra la sentència núm. 83/2011, de 15 de març de 2011, del Jutjat núm. 7 del
contenciós administratiu de Barcelona, que desestimava el recurs contenciós
administratiu que havia interposat contra la desestimació de l'Ajuntament de la

reclamació de responsabilitat patrimonial que havia formulat pels danys i perjudicis
soferts per la recurrent amb motiu de la caiguda que va patir al Casal "Ciutat
Cooperativa".
El Sr. Lluís Pérez demana informació al coordinador general de l'actuació administrativa que va
donar lloc al recurs i a la sentència esmentada en 2n. lloc.
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.

