ACTA NÚMERO 5/2017 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT DE 07 DE MARÇ DE 2017.
Data: 07 de març de 2017
Lloc: Despatx d’Alcaldia de l’edifici municipal.
Hora d’inici: 09:30
Hora d’acabament: 10:15
Assistents:
Alcalde:
Sr. Isidre Sierra Fusté (del grup municipal de Convergència i Unió).
Tinents d’Alcalde:
Sr. Jose Antonio Monteagudo Urgel (del grup municipal Gent x Sant Climent).
Sr. Miquel Torras Ollé (del grup municipal de Convergència i Unió).
Sra. Montserrat Fulquet Marti (del grup municipal de Convergència i Unió).
Sr. Jaume Campamà Tugas (del grup municipal SOM Acord Municipal).
Per tractar-se d’una sessió de la Junta de Govern Local cal senyalar que tenen
veu i vot com a membres de la mateixa, els/la senyors/a Isidre Sierra Fusté,
Jose Antonio Monteagudo Urgel, Miquel Torras Ollé, i Montserrat Fulquet
Marti.
Actua com a secretaria interventora acctal. la Sra. Mª Carmen Cavero
Sánchez
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior núm. 04/2017 del 23
de febrer.
2.- Expedients tramitats des l’oficina tècnica municipal.
 Adjudicació del contracte de servei de manteniment de jardins i zones
verdes del municipi de Sant Climent de Llobregat, condicionat a un
període de prova de sis mesos d’acord a l’informe emès per l’Enginyer
municipal de data 22 de febrer de 2017.
 Acceptació de l’ajut per un import total de 88.103’93 €, corresponent al
programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del
seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
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 Aprovar la contractació d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat
civil per a tècnics de l’administració de l’asseguradora MUSSAP per un
import de 1.719’63 €.
 Incoar un procediment de protecció de restauració de la realitat física
alterada en relació a les obres que s’estan executant a la finca situada a
la parcel·la núm. 53 del polígon 1 del cadastre d’aquest municipi, a nom
del Sr. Enric Teixidó Simó.
 Incoar expedient sancionador als Srs. Antonio Contreras Díaz i Enric
Teixidó Simó per diferents sancions urbanístiques a la construcció
existent a la parcel·la núm. 53 del polígon 1 del cadastre d’aquest
municipi.
3.- Autorització i disposició de despeses, reconeixement d’obligacions i
en el seu cas altres operacions
 Aprovar les autoritzacions entregades per les diferents àrees (ajuts
socials).
 Aprovar expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017 (programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018).
 Aprovar expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017 (transferència
de crèdit, sou i Seguretat Social d’auxiliar administrativa de alcaldiasecretaria).
4.- Expedients tramitats des de la secretaria municipal
 Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la
cobertura d’una plaça de funcionari de carrera, administració general,
sub-escala administrativa, Grup C1 mitjançant concurs-oposició lliure de
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
 Aprovar un conveni de col·laboració entre la empresa HERMES
COMUNICACIONES, S.A. i l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
5.- Expedients tramitats des de l’àrea d’educació.
 Acceptar la subvenció de 374 € per fer front la despesa de transport
escolar de la campanya “Coneguem els nostres pares 2017”.
 Acceptar l’ajut de 9.823 € per al programa “Desenvolupament de les
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” de la
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona”.
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6.- Expedients tramitats des de serveis socials
 No se’n presenten cap.
7.- Assumptes d’urgència
8.- Precs i Preguntes
9.- Informació alcaldia
A continuació la Junta de Govern procedeix a tractar sobre els diferents
assumptes que conformen l’ordre del dia que són:
1.- Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior núm. 04/2017 de 23 de
febrer.
A continuació el Sr. Alcalde pregunta si algú te algun comentari a fer en relació
a l’acta esmentada, manifestant que no, els diferents assistents a l’acte.
Sotmesa l’acta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els
membres assistents de la Junta de Govern Local.
2.- Expedients tramitats des de l’oficina tècnica municipal.
2.1. PROPOSTA PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE
MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES DE SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT, PELS ANYS 2016-2018 A L’EMPRESA O.Y.C. YAGÜE, S.L.
CONDICIONAT A UN PERÍODE DE PROVA DE SIS MESOS
Atès la baixa desproporcionada presentada en sobre C per al servei de
manteniment de jardineria i zones verdes de Sant Climent de Llobregat pels
anys 2016-2018 per l’empresa O.Y.C. YAGUE S.L.
Antecedents
Atès que en data 6 d’octubre de 2016 s’aprova per junta de govern local i surt a
concurs mitjançant procediment obert el servei de manteniment de jardineria i
zones verdes de Sant Climent de Llobregat per als propers dos anys.
Atès que en data 2 de desembre es procedeix a la obertura del sobre A incloent
la documentació administrativa acreditativa per a la contractació del servei de
manteniment de jardineria i zones verdes de Sant Climent de Llobregat.
Atès que en data 15 de desembre s’obren pliques i es lliura als serveis tècnics
el sobre B per tal de realitzar la valoració tècnica subjecte a judici de valor de
les diferents ofertes presentades.
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Atès que en datat 17 de gener de 2017 la taula procedeix a la obertura del
sobre C, relatiu a la proposició econòmica i documentació quantificable de
forma automàtica, i aquesta va realitzar proposta d’adjudicació a favor de la
empresa O. Y C. YAGÜE, S.L
Vist totes les ofertes presentades la taula de contractació estima que la oferta
mes avantatjosa per l’ajuntament es la presentada per la societat O. Y C.
YAGÜE, S.L, assolint la puntuació de 88,15 punts.
Atès que posteriorment, per la Mesa de Contractació es detecta que de
conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir de regir per l’adjudicació del contracte a dalt esmentat, a la clàusula
24 s’indica que el càlcul per establir si l’oferta econòmica pot tenir un valor
anormal o desproporcionat es realitzà d’acord amb els següents punts:
1. Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior l’oferta en més de 25
unitats percentuals al pressupost de licitació.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, s’exclourà per al còmput de la mitja l’oferta de quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta
mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades.
No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a
aquesta mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul
d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit.
Atès que d’acord a l’apartat 1 de la clàusula 23 del Plec de Clàusules
administratives (Criteris objectius d’adjudicació del concurs) els licitadors van
presentar les següents ofertes:
CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Empresa
Proposició econòmica
% baixa
YAGÜE
56.011’00 €
33,32
SIFU
71.967’78 €
14,32
TALIO
71.400’00 €
15’00
MOIX
74.592’00 €
11’20
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Vist tot això, es determina que l’oferta presentada per l’empresa O.Y.C.
YAGUE, SL, inicialment podria ser considerada anormal o desproporcionada.
D’acord amb el que disposa l’article 152.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic , el qual en extracte literal disposa:
“Cuando se identifique una proposición que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador
que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado”
La Mesa de de Contractació en compliment del que determina l’article 152.3 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de
la llei de contractes del sector públic, proposa donar un tràmit d’audiència de 10
dies a favor de l’empresa O.Y.C. YAGUE S.L., perquè aquesta pugui justificar
la valoració de la seva oferta segons els criteris establerts.
Atès que en data 16 de febrer de 2017 la societat O. Y C. YAGÜE, S.L.
presenta document per tal de justificar tècnic econòmicament la seva oferta
(s’adjunta document presentat com annex I a aquest informe)
Com a resum de les dades aportades son les següents:
-

Maquinaria Amortitzada que no implica despesa per la societat
Ubicació de la societat a 14 km del municipi de Sant Climent de
Llobregat, tant d’oficines com magatzem general que implica
proximitat i disminució de despeses
Quadre resum de cost directe anual del contracte estimat en
20.294,20 € (iva exclòs)
Despeses indirectes de personal estimades en 1.860 €.- IVA exclòs
El càlcul de despeses generals de la societat s’estableix en un 4 %
del cost del projecte
Per interès comercial de la societat en aquest contracte estimen un
benefici mínim del 0,45 %

El total de la valoració efectuada per la societat O. Y C. YAGÜE, S.L. es de
23.145,04 € IVA exclòs

5

Atès tot l’exposat, l’enginyer municipal informa favorablement a la justificació
efectuada, si bé degut a la existència de baixa desproporcionada el tècnic que
subscriu proposa condicionar l’adjudicació a:
S’estableix un termini d’adjudicació provisional de 6 mesos després dels quals
la societat O. Y C. YAGÜE, S.L presentarà memòria de feines executades per
tal de valorar la seva adequació al plec de condicions tècniques incloent-hi
periodicitat del treballs executats, aquesta memòria serà informada per aquests
serveis tècnics i en cas de ser favorable l’adjudicació s’entendrà com a
definitiva per un termini dels 18 mesos addicionals.”
En conseqüència, atès als informes dels serveis tècnics municipals de data 22
de febrer de 2017 es proposa,
PRIMER.- Concedir l’adjudicació del contracte servei de manteniment de
jardineria i zones verdes de Sant Climent de Llobregat” pels anys 2016-2018 , a
l’empresa O.Y.C. YAGÜE S.L. amb NIF B62338819, condicionada a un termini
de prova de 6 mesos després dels quals la societat O. Y C. YAGÜE, S.L
presentarà memòria de feines executades per tal de valorar la seva adequació
al plec de condicions tècniques incloent-hi periodicitat del treballs executats,
aquesta memòria serà informada per aquests serveis tècnics i en cas de ser
favorable l’adjudicació s’entendrà com a definitiva pel termini dels 18 mesos
restants.
SEGON.- Requerir a l’empresa O.Y. YAGÜE S.L. la garantia definitiva per
import de 4.629€, que correspon al 5% de l’import de l’adjudicació amb IVA
exclòs.
TERCER.- Requerir a l’empresa O.Y. YAGÜE S.L. els exemplars originals de la
documentació que hagi aportat a la licitació mitjançant fotocòpies.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa a O.Y.C. YAGÜE S.L. al Passatge
Santa Eulàlia, 10 -08950 Esplugues de Llobregat i a l’Àrea d’Hisenda i
Pressupostos municipal.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
2.2. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT PER UN IMPORT TOTAL DE
88.103’93€, CORRESPONENT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018.
Proposta per a la necessitat de generació de crèdit a partides pressupostaries
de pla d’ocupació arrel de l’atorgament de l’ajut per un import total de 88.103,93
€ corresponents al programa complementari de foment de l’ocupació local
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2017-2018 del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
INFORME:
El tècnic que subscriu informa favorablement l’acceptació de l’ajut de referència
consistent en:
Import total concedit: 88.103,93 € repartits en les anualitats de 2017 i 2018 per
un import de 44.051,97 € cada any
Destinar un import total de 88.103,93 € Línia 1 del ajut per pla ocupacional de
personal en atur (suport integral al foment de la ocupació) gestionat per serveis
tècnics municipals i
Es prega generar crèdit d’ingressos per un import total de 44.071,72 € amb
títol:
Ingrés Programa complementari de foment de la ocupació local 2017-2018
Despeses associades:
Capítol 1: Pla ocupació diputació de Barcelona Programa complementari
foment a la ocupació local 2017-2018 (88.103,93 €)
El termini d’execució de les actuacions es del 01/01/2017 fins el 31/12/2018,
repartit en dues anualitats per el 50 % del import concedit.
Per que consti als efectes oportuns es comunica al secretaria intervenció i a la
junta de govern per la seva aprovació si escau.
S’adjunta model d’acceptació P3-004-16 a signar per secretaria i a tramitar per
el portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la seu electrònica
Corporativa (PMT) de la Diputació de Barcelona, així com arxiu PDF de
concessió de l’ajut i les seves anualitats.
En conseqüència, atès als informes dels serveis tècnics municipals de data 28
de febrer de 2017, es proposa,
PRIMER.- Acceptar l’ajut per un import total de 88.103,93 € corresponents al
programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del seu
règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
SEGON.- Generar el crèdit a partides pressupostaries de pla d’ocupació arrel
de l’atorgament de l’ajut per un import total de 88.103,93 € corresponents al
programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del seu
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règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
TERCER.- Notificar a l’Àrea d’Hisenda i Pressupostos municipal.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els
membres assistents de la Junta de Govern Local.
2.3. PROPOSTA PER APROVAR LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA
D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A TÈCNICS DE
L’ADMINISTRACIÓ DE L’ASSEGURADORA MUSSAP PER UN IMPORT DE
1.719’63€.
Antecedents:
Actualment, l’Ajuntament té
companyies ZURICH i AIG.

contractada

dues assegurances amb les

L’assegurança amb ZURICH cobreix l’activitat habitual dels tècnics municipals
en la seva tasca administrativa i de control de l’activitat pròpia de l’Ajuntament.
Pel que fa a l’assegurança amb AIG, tan sols cobreix el dret de repetició de l
Ajuntament sobre els tècnics però no d’altres tercers.
No obstant, aquestes pòlisses no cobreixen treballs de direcció i projecció
d’obres municipals per part dels tècnics de l’Ajuntament. En aquests casos,
l’assumeix d’aquestes obres suposa l’assumpció d’unes responsabilitats civils
més específiques que les contractades.
Després de demanar pressupost a tres companyies que tenen pòlisses amb
aquesta cobertura, únicament MUSSAT ha ofert una cobertura als tres tècnics
municipals – arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer. La resta d’asseguradores a
les que s’ha demanat pressupost només oferien la cobertura de l’arquitecte o
no tenen una pòlissa per a tècnics de l’administració.
En aquest cas, el pressupost de la pòlissa amb una cobertura de
responsabilitat civil de 1.000.000 € per sinistre per a cada assegurat ascendeix
a 1.719,63 € (Taxes i IPS inclosos)
En aquest cas, el pressupost municipal per al 2017 ja hi ha una partida
pressupostària contemplada per a aquesta despesa a la Partida núm.
30.920.22400 - Primes assegurances.
En conseqüència, atès als informes dels serveis tècnics municipals de data 1
de març de 2017, es proposa,
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PRIMER.- Contractar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a
tècnics de l’administració de l’asseguradora MUSSAT i que té un import de
1.719,63 € (Taxa DGS i IPS inclòs).
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Àrea d’Hisenda.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els
membres assistents de la Junta de Govern Local.
2.4. PROPOSTA PER INCOAR UN PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE
RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA EN RELACIÓ A LES
OBRES QUE S’ESTAN EXECUTANT A LA FINCA SIUTADA A LA
PARCEL·LA NÚM. 53 DEL POLÍGON 1 DEL CADASTRE D’AQUEST
MUNICIPI, A NOM DEL SR. ENRIC TEIXIDÓ SIMÓ.
Atès als fets que motiven l’obertura d’un expedient de protecció de la legalitat
urbanística per l’ampliació d’una construcció existent a la parcel·la 53 del
polígon 1 del cadastre d’aquest municipi.
D’acord amb el què s’ha pogut observar durant la inspecció realitzada el 19 de
setembre de 2016, en aquesta parcel·la s’hi estaven executant unes obres de
construcció d’un nou cos annex a una antiga edificació principal. Aquest annex
de nova construcció presenta de dimensions en planta de 2,87 x 2,80 m i una
alçada mitjana de 2,15 m.
D’acord amb la documentació present a l’arxiu municipal, aquestes obres no
disposen de cap autorització municipal per a la seva execució.
En quan al planejament urbanístic vigent, aquestes obres s’estan
desenvolupant en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable amb una
qualificació urbanística de Clau 24 – rústic protegit de valor agrícola.
En terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, l’art. 47.6 de la Llei
d’urbanisme – Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost – estableix que es poden
admetre les noves construccions i dependències pròpies d’una activitat
agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica,
respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa
urbanística i sectorial aplicable.
D’acord amb l’art. 207 del text refós de la Llei d’urbanisme, al trobar-se en
terrenys classificats com a sòl no urbanitzable d’especial protecció pel seu
interès natural i agrari segons el què estableix el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona; l’acció de restauració no prescriu mai.
Els serveis tècnics municipals a data 21 de febrer de 2017 informen el següent:
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a) Que els 2 coberts i l’edificació principal existents, així com l’annex a
l’edificació principal que està en execució i que hi han a la finca situada a
la parcel·la 53 del polígon 1 del Cadastre, poden comportar la vulneració de
les determinacions que estableixen les normes urbanístiques del Pla
General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, en
relació als terrenys classificats com a sòl no urbanitzable i amb la
qualificació urbanística de Clau 24 – Rústic protegit de valor agrícola i les
normes d’ordenació territorial del Pla territorial Metropolità de Barcelona,
aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, en terrenys ubicats en Espais
de protecció especial pel seu interès natural i agrari.
Atès a l’informe de serveis tècnics municipals de data 21 de febrer de 2017 es
proposa:
PRIMER. Incoar de conformitat amb l’art. 199 del text refós de la Llei
d’urbanisme – Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost – un procediment de
protecció de restauració de la realitat física alterada en les relació a les obres
que s’estan executant a la finca situada al parcel·la 53 del polígon 1 del
Cadastre d’aquest municipi consistents en la construcció d’una edificació annex
a l’edificació principal; així com les obres executades sense llicència municipal,
en aquesta mateixa finca, i consistents en la construcció de dos coberts i una
edificació principal de planta baixa.
SEGON. Comunicar al Sr. Enric Teixidó Simó – DNI 78089800Q – en qualitat
de propietari i promotor de les obres, que d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals les obres anteriorment descrites apareixen com a no
susceptibles de legalització, sense perjudici que amb posterioritat es pugui
confirmar o no aquesta primera apreciació.
TERCER. Ordenar, segons preveu l’art. 205 del text refós de la Llei
d’urbanisme – Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost –, la suspensió provisional
i immediata de les actuacions descrites i que s’estan executant sense llicència
municipal.
QUART. Advertir que les mesures de restauració de la realitat física alterada i
l'ordre jurídic vulnerat que es podrien adoptar en cas que els actes no siguin
legalitzables o no es legalitzi de conformitat amb el requeriment que es realitzi
són l’enderrocament de obres executades i la reposició dels terrenys al seu
estat inicial
CINQUÈ. Adoptar les següents mesures provisionals de conformitat amb
l'article 117 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat
per Decret 64/2014 de 13 de maig, amb la finalitat de garantir l'efectivitat de la
resolució que posi fi al procediment:
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• Suspensió de les obres en curs d’execució i consistents en la nova
construcció d’un volum annex a l’edificació principal.
SISÈ. Notificar la resolució al Sr. Enric Teixidó Simó – DNI 78089800Q -,
atorgant-li audiència per un termini de quinze dies perquè es presenti a les
dependències d'aquest Ajuntament i examinin l'expedient a l'efecte de que
pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents,
conforme a l'article 112.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística aprovat per Decret 64/2014 de 13 de maig.
SETÈ. Remetre comunicació de la incoació del procediment al Registre de la
Propietat de Castelldefels perquè es realitzin les anotacions pertinents als
efectes oportuns.
VUITÈ. Comunicar al Sr. Ernest Baños Quinto, sostsinspector de la Policia
Local la iniciació d'aquest procediment i el seu nomenament com a instructor
del mateix.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els
membres assistents de la Junta de Govern Local.
2.5. PROPOSTA PER INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR ALS SRS.
ANTONIO CONTRERAS DÍAZ I ENRIC TEIXIDÓ SIMÓ PER DIFERENTS
SANCIONS URBANÍSTIQUES EXESTENTS A LA PARCEL·LA 53 DEL
POLÍGON 1 DEL CADASTRE D’AQUEST MUNICIPI.
Atès als fets que motiven l’obertura d’un expedient de protecció de la legalitat
urbanística per l’ampliació d’una construcció existent a la parcel·la 53 del
polígon 1 del cadastre d’aquest municipi.
D’acord amb el què s’ha pogut observar durant la inspecció realitzada el 19 de
setembre de 2016, en aquesta parcel·la s’hi estaven executant unes obres de
construcció d’un nou cos annex a una antiga edificació principal. Aquest annex
de nova construcció presenta de dimensions en planta de 2,87 x 2,80 m i una
alçada mitjana de 2,15 m.
D’acord amb la documentació present a l’arxiu municipal, aquestes obres no
disposen de cap autorització municipal per a la seva execució.
En quan al planejament urbanístic vigent, aquestes obres s’estan
desenvolupant en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable amb una
qualificació urbanística de Clau 24 – rústic protegit de valor agrícola.
En terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, l’art. 47.6 de la Llei
d’urbanisme – Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost – estableix que es poden
admetre les noves construccions i dependències pròpies d’una activitat
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agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica,
respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa
urbanística i sectorial aplicable.
Classificació de la infracció urbanística
Al trobar-se en sòl que el Planejament territorial classifica com a no
urbanitzable de protecció especial pel seu interès natural i agrari, d’acord amb
l’art. 213 de del text refós de la Llei d’urbanisme, aquesta infracció té la
consideració de molt greu i li pot correspondre una multa de fins a 1.500.000 €
d’acord amb l’art. 219 de dita Llei.
Prescripció de la infracció urbanística
D’acord amb l’art. 227 del text refós de la Llei d’urbanisme, al trobar-se en
terrenys classificats com a sòl no urbanitzable d’especial protecció pel seu
interès natural i agrari segons el què estableix el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona; les infraccions comeses no prescriuen mai.
Els serveis tècnics municipals a data 21 de febrer de 2017 informen el següent:
a) Que d’acord amb la inspecció realitzada el 19 de setembre de 2016, a la
finca situada a la parcel·la 53 del polígon 1 del Cadastre conjuntament amb
el Sr. Enric Teixidó Simó; hi han 2 coberts i una edificació principal
existents, així com l’annex a l’edificació principal que està en execució, fets
que poden comportar la vulneració de les determinacions que estableixen
les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, en relació als terrenys classificats
com a sòl no urbanitzable i amb la qualificació urbanística de Clau 24 –
Rústic protegit de valor agrícola i les normes d’ordenació territorial del Pla
territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de
2010, en terrenys ubicats en Espais de protecció especial pel seu interès
natural i agrari.
b) Que es consideren presumptament responsables per la seva participació
en els fets a l’actual propietari Sr. Enric Teixidó Simó – DNI 78089800Q - i
a l’antic propietari Antonio Contreras Diaz – DNI 27978507L.
c) Que en principi, sense perjudici del que resulti de la instrucció, els fets
referenciats poden ser considerats com a constitutius d'infracció urbanística
consistent en la construcció d’unes edificacions contraries a l’ordenament
jurídic urbanístic realitzades en terrenys que el planejament territorial
classifica com a sòl no urbanitzable de protecció especial pel seu interès
natural i agrari, tipificats com molt greu, de conformitat amb l'article 213, del
Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d'agost, podent-los correspondre una sanció de fins a 1.500.000 euros.
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Atès a l’informe de serveis tècnics municipals de data 21 de febrer de 2017, es
proposa:
PRIMER. Incoar expedient sancionador per diferents infraccions urbanístiques
de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i amb el Reglament sobre Protecció de la
Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014 i del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya, relativa als fets següents:
a) Nova construcció d’una edificació annex a una edificació principal;
b) Construcció d’una edificació principal de planta baixa i de
superfície 28,98 m2 situada a la part inferior de la finca.
c) Construcció d’un cobert de 16,20 m2 situat proper a l’accés de
finca.
d) Construcció d’un cobert de 53,50 m2 situat a la part inferior de la
finca i proper a l’edificació principal.
De l’execució d’aquests actes se’n consideren responsables als:
• Sr. Antonio Contreras Diaz – DNI 27978507L
• Sr. Enric Teixidó Simó – DNI 78089800Q
Aquests fets es poden tipificar com a molt greus, de conformitat amb
l’article 213, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, i els hi pot correspondre una sanció de fins a
1.500.000 €.
SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment sancionador al Sr.
Ernest Baños Quinto, sotsinspector de la Policia Local, i secretària a la Sra.
Mari Carmen Cavero Sánchez, secretària accidental d’aquest Ajuntament; així
mateix, pel que fa a l’abstenció i la recusació cal tenir en compte allò que
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
TERCER. Amb l’objecte de garantir l’eficàcia de la resolució final que pugui
recaure, ajustades als principis d’intensitat, proporcionalitat i necessitat,
s’adopten les mesures de caràcter provisional següents:
• Suspensió de les obres en curs d’execució i consistents en la nova
construcció d’un volum annex a l’edificació principal.
QUART. Comunicar a l’Instructor la iniciació de l’expedient amb trasllat de les
actuacions que existeixin al respecte als efectes de que n’ordeni d’ofici, si
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escau, la pràctica de les proves i actuacions que determinin els fets i
responsabilitats susceptibles de sanció, i ateses les actuacions practicades,
formuli el plec de càrrecs corresponent.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als interessats en el moment processal
convenient.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els
membres assistents de la Junta de Govern Local.
3.- Autorització i disposició de despeses, reconeixement d’obligacions i
en el seu cas altres operacions.
3.1. PROPOSTA PER APROVAR LES AUTORITZACIONS ENTREGADES
PER LES DIFERENTS ÀREES (AJUTS SOCIALS).
Vistos els documents i informes de les despeses relacionades en el quadre
adjunt, presentades per les diferents àrees gestores.
Vist que aquestes despeses reuneixen els requisits adients per pagar-les i que,
per tant, és procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit en
les diverses fases que corresponguin i que representen.
Vist que existeix crèdit suficient i necessari en el pressupost municipal
actualment en vigor per poder fer front a aquestes despeses.
Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució del
pressupost en vigor, les esmentades despeses han estat fiscalitzades per la
Intervenció i han seguit els tràmits de comunicació als òrgans competents, amb
caràcter previ o posterior a la seva tramitació.
En virtut de tot això, s’eleva a Junta de Govern Local la proposta que segueix,
per tal que, si ho estima oportú, aprovi el següent:
ACORD
Es proposa l’aprovació de la despesa que es detalla seguidament i
l’autorització en el mateix acte l’ordenació de pagament dins dels 30 dies
posteriors a l’aprovació de l’obligació, tal com es disposa en l’article 18 de la
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic, per Junta de Govern Local, presentades pels diferents Regidors,
detallades en el quadre que segueix a continuació, amb càrrec al pressupost
local 2017:

14

DESPESA CORRENT
FASE ADO/O
TERCER

PARTIDA

FAMILIA F.G.

60.231.48011

AJUT MENJADOR

179,36 €

FAMILIA N.I.

60.231.48011

AJUT MENJADOR

506,30 €

FAMILIA M.S.

60.231.48000

90,00 €

FAMILIA S.G.

60.231.48000

FAMILIA F.G.

60.231.48002

FAMILIA F.G.

60.231.48000

FAMILIA F.C

60.231.48002

FAMILIA F.C.

60.231.48002

FAMILIA M.M.

60.231.48011

AJUT
ACTIVITAT
ESPORTIVA
AJUT
ACTIVITAT
ESPORTIVA FUTBOL
AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT MENJADOR

FAMILIA H.G.

60.231.48002

FAMILIA H.G.

60.231.48002

FAMILIA H.G.

60.231.48002

FAMILIA F.G.

60.231.48011

FAMILIA A.R.

60.231.48000

CONCEPTE

AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT
POBRESA
ENERGETICA
AJUT MENJADOR

IMPORT

90,00 €
40,26 €
41,21 €
34,71 €
153,16 €
113,68 €
51,13 €
64,25 €
57,00 €
239,54 €

AJUT
ACTIVITAT
ESPORTIVA- FUTBOL

70,00 €

SUBTOTAL

1.730,60 €

AJUT TRANSPORT
TARGETES T-10
AJUT ALIMENTS
FRESCOS
AJUT
TRANSPORT
ADAPTAT

100,00 €

SUBTOTAL

450,37 €

FASE AD/A
DEUTORS

60.231.48000

FAMILIA O.L.

60.231.48004

FAMILIA G.P.

60.231.48000

TOTAL

78,37 €
272,00 €

2.180,97 €

El total de la despesa proposada és de 2.180,97 € desglossat de la següent
manera:
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-

FASE ADO/O: 1.730,60 €
FASE AD/A: 450,37 €

Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
3.2. PROPOSTA PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 1/2017.
Expedient modificació de crèdit 1/2017, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant generació de crèdit per al Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 dins el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
ANTECEDENTS
Atesa la resolució de la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, d’acord amb el dictamen aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2017.
Atès que es va concedir a l’Ajuntament de Sant Climent una subvenció per un
import de 88.103,93 euros, amb codi XGL 17/X/233913, 44.051,97 € per a
l’exercici 2017 i 44.051,96 € per a l’exercici 2018.
Atès que aquesta subvenció no estava prevista en el moment d’elaborar el
pressupost 2017.
Atès l’informe favorable de l’Àrea de l’enginyer municipal de data 28 de febrer
de 2017.
Atès l’informe favorable del Tresorer Municipal de data 2 de març de 2017.
FONAMENTS DE DRETS
1. D'acord amb l'article 181, apartat a) 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 i l’article 43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de
despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’estableixi,
els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l’entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
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2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic -financer
corrector a mitjà termini.
3. L’article 11.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, aprovació i
execució dels Pressupostos i demés actuacions que afecten a les despeses i
ingressos de les Administracions Públiques i demés entitats que formen part
del sector públic, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
4. Atès que els fons que financen la despesa que es genera procedeixen
d’Administracions Públiques, el contingut de la modificació de crèdit no
incrementa la Regla de la Despesa.
Per tant,
ES PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2017 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 88.103,93 € segons es detalla a continuació, i que es
tramiti d’acord amb les bases d’execució del pressupost:
Aplicació
D

01.241.14303

D

01.241.16002

D

01.241.14304

I

46401

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
M.C.

Consignació
definitiva

Retribucions
plans
d’ocupació 2016-2017
S.S. Pla ocupació local
Retribucions
plans
d’ocupació 2018
AMB. Subvenció Plans
d’ocupació

24.630,00 €

29.514,82 €

54.144,82 €

8.670,00 €

29.074,30 €

37.744,30 €

0,00 €

29.514,81 €

29.514,81 €

0,00 €

88.103,93 €

88.103,93 €

2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran
els crèdits de les aplicacions que s’han indicat.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
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3.3. PROPOSTA PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 2/2017.
Expedient modificació de crèdit 2/2017, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions de
capítol 1 de despeses amb motiu de la contractació per un any d’una auxiliar
administrativa per a l’Àrea de Secretaria-Alcaldia.
ANTECEDENTS
Atès que en data 09/01/17 es va contractar a la Sra. Gloria Priego Luque, amb
un contracte laboral per un període d’un any, amb finalització de contracte
08/01/18 per desenvolupar tasques d’auxiliar administrativa a l’Àrea de
Secretaria-Alcaldia com a reforç atès que actualment hi ha dos treballadors
menys a l’Àrea per diversos motius.
Atès que aquesta despesa de capítol 1 no estava prevista en el moment
d’elaborar el pressupost 2017 i es pot minorar d’altres aplicacions degut als
motius exposats en el paràgraf anterior.
Atès l’informe favorable del Tresorer Municipal de data 3 de març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no
afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposen minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 i l’article
41 del Reial decret 500/1990.
5. Base 12.3 de les bases d’execució del pressupost 2017:
L'aprovació de les transferències de crèdit entre partides del mateix grup de
funció, o entre partides del Capítol I, és competència de l'Alcalde. No obstant,
l'Alcalde podrà delegar en el Regidor d'Hisenda, l'aprovació de les
transferències de la seva competència, i que siguin entre partides d'una
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mateixa àmbit de gestió, o de diferents àrees però gestionades per un mateix
Regidor..
Per tant,
ES PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2017 mitjançant la
transferència de crèdit entre aplicacions de capítol 1, del pressupost vigent per
un import de 20.428,38 € segons es detalla a continuació, i que es tramiti
d’acord amb les bases d’execució del pressupost:
Aplicació
D

01.920.13008

D

01.920.12001

D

01.241.14304

Nom
Personal lab. Adscrit a
Secretaria-alcaldia
Retribucions
bàsiques
funcionaris SecretariaAlcaldia
Retribucions
plans
d’ocupació 2018

Consignació
inicial

Proposta de
M.C.

Consignació
definitiva

0,00 €

20.428,38 €

20.428,38 €

51.110,00 €

-10.000,00 €

41.110,00 €

84.110,00 €

-10.428,38 €

73.681,62 €

2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les aplicacions que s’han indicat.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
4.- Expedients tramitats des de la secretaria municipal.
4.1. PROPOSTA PER APROVAR LES BASES REGULADORES DE LES
PROVES SELECTIVES PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE
FUNCIONARI DE CARRERA
Aprovar les bases específiques que han de regir el concurs-oposició lliure
de la convocatòria de les proves selectives per a la provisió d’una plaça
d’administratiu grup C1, funcionari de carrera, escala d’administració
general de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
És objecte d’aquestes bases regular la provisió mitjançant concurs-oposició ,
amb caràcter de funcionari de carrera, d’una plaça d’Administratiu, per cobrir la
jubilació del funcionari titular de la plaça, atesa la necessitat urgent i inajornable
de disposar d’aquest lloc de treball, per considerar-se prioritari afectar al normal
funcionament de l’administració municipal.
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La plaça pertany a l’escala d’administració general, subescala administratiu,
grup C1 i està dotada al pressupost municipal de 2017.
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de
personal referenciada i vist l’informe de la Secretària Interventora accidental de
data 3 de març de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la
cobertura de la plaça vacant a l’escala d’administració general, subescala
administratiu, grup C1.
Segon.- Convocar les proves selectives per a la cobertura de plaça vacant a
dalt referenciada.
Tercer.- Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i a la pàgina web.
Quart.- Inserir un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat ,
essent la data d’aquest anunci el que servirà pel còmput del termini de
presentació d’instàncies.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
4.2. PROPOSTA PER APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE
LA
EMPRESA
HERMES
COMUNICACIONES,
S.A.
I
L’AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat té interès perquè les seves
activitats i les dels seus ciutadans tinguin presència en diferents mitjans de
comunicació.
Atès que Hermes Comunicacions SA inclou la possibilitat, segons les
necessitats de l’Ajuntament, de fer la comunicació en tots els productes del
grup i els associats: els diaris El Punt Avui i L’Esportiu, els setmanaris
Presència, L’Econòmic i Cultura, el mensual Catalonia Today, els webs de tots
ells i el grup d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió.
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Atès que per establir els punts reguladors de la col·laboració entre Hermes
Comunicacions SA i l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat s’ha redactat un
conveni que es reprodueix literalment tot seguit:
“A Barcelona, 24 de febrer del 2017
Conveni de col·laboració
HERMES COMUNICACIONS, SA – AJUNTAMENT DE SANT
LLOBREGAT

CLIMENT DE

REUNITS
D’una part, el Sr. Isidre Sierra Fusté amb DNI número 38 103 119-P, major d’edat,
en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE
SANT
CLIMENT DE
LLOBREGAT d’ara endavant Ajuntament, amb CIF P 0820300 B i amb domicili
social a Carrer Major, 8-10 que actua en aquest acte com Alcalde de la població de
Sant Climent de Llobregat.
I de l’altra part, el senyor Joan Vall i Clara, amb DNI núm. 40.512.940G, com a
Conseller Delegat d’HERMES COMUNICACIONS, SA, d’ara endavant Hermes,
amb NIF A-17374547 i domicili al carrer Güell, 68 de Girona.
Tots dos es reconeixen capacitat legal per contractar i obligar-se i, posats
prèviament d’acord,
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament té interès que les seves activitats i les dels ciutadans tinguin
presència en els diferents mitjans del Grup Hermes i poder gaudir dels avantatges
que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són capitals”,
clarament orientat a donar valor als municipis i el municipalisme.
II. Que Hermes inclou en aquest nou projecte la possibilitat, segons les
necessitats de l’Ajuntament, de fer la comunicació en tots els productes del grup i
els associats: els diaris El Punt Avui i L’Esportiu, els setmanaris Presència,
L’Econòmic i Cultura; el mensual Catalonia Today; els webs de tots ells i el grup
d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió.
Per això ambdues parts estan d’acord a establir el present conveni, segons les
següents:
CLÀUSULES
Primera. La vigència del present conveni serà per un any, de l’24 de febrer del 2017
al 31 de desembre del 2017, i es renovarà automàticament per anualitats
senceres si les parts no acorden explícitament el contrari en el decurs del
darrer mes de vigència del contracte i l’Ajuntament es compromet a invertir la
quantitat anual de DOS MIL DOS-CENTS EUROS (2.200 €), IVA inclòs.
Segona. Hermes posa a disposició de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat:
•
•
•
•

Publicitat en paper per valor segons tarifa de 16.000 € (IVA no inclòs)
Publicació de tots els edictes sense càrrec
2 subscripcions d’El Punt Avui en paper
16.000 impressions als webs
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Tercera. L’Ajuntament podrà disposar dels espais i les contraprestacions
anteriorment descrits en les dates que consideri oportunes i segons les seves
necessitats dins el termini de
vigència d’aquest conveni.
Quarta. L’Ajuntament té dret a cedir espais a organitzacions i associacions del
municipi.
Cinquena. L’import d’aquest conveni es facturarà segons aquest detall:
•

Hermes girarà a 25 de febrer una factura de MIL TRENTA CINC AMB VINT
EUROS (1.035,20 €, IVA inclòs) en concepte de subscripcions.

•

Hermes facturarà, els mesos de març i setembre, el dia 30 de cada mes, la
quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (582,40 €, IVA inclòs) en concepte de publicitat.

•

L’Ajuntament es compromet al pagament mitjançant rebut bancari que
Hermes presentarà al número de compte IBAN ES16 2013 0056 5005
00000416

Sisena. Conformes amb els punts anteriors, ambdues parts signen aquest conveni
per duplicat, amb un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament del
document.
Per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Sr. Isidre Sierra Fusté

Per Hermes Comunicacions, SA
Sr. Joan Vall i Clara”

Legislació aplicable
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del Conveni de col·laboració entre
“Hermes Comunicacions, sa i l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin
necessaris a l’efecte de l’execució dels precedents acords.
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Tercer.- Notificar el present acord a HERMES COMUNICACIONS, SA, fent-los
tramesa adjunta de dos exemplars del conveni esmentat degudament signats i
segellats pel representat de la Corporació.
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Hisenda i Pressupostos
municipal.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
5.- Expedients tramitats des de serveis socials
5.1. PROPOSTA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
PROGRAMA “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS, 2017”.
Vist que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha resolt atorgar una
subvenció de 374€ (corresponent al 50% del cost) per fer front a la despesa de
transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres parcs 2017”.
Vist que la tècnica d’Educació ha valorat positivament la participació en
aquesta campanya educativa de sensibilització i coneixement de l’entorn
natural.
Per tot l’exposat, es proposa a la junta de govern local, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Acceptar la subvenció per fer front a la despesa de transport escolar
de la campanya “Coneguem els nostres parcs 2017”.
Segon.- Notificar l’acord a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de la
Diputació de Barcelona
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
5.2. PROPOSTA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONSISTENT EN UN FONS DE PRESTACIÓ “DESENVOLUPAMENT DE
POLÍTIQUES EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000
HABITANTS”, en el marc del Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
Vist que la Gerència de Serveis d’Educació, de la Diputació de Barcelona, va
resoldre l’atorgament d’un recurs econòmic consistent en un fons de prestació
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000
habitants, 2017”, per al nostre ajuntament.
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Vist que aquest Ajuntament, amb la seva Àrea d’Educació, té com a objectiu el
desenvolupament de propostes adreçades al foment i la millora de l’àmbit
educatiu municipal.
Vist que l’aportació de la Diputació de Barcelona és de 9.823€.
Vist que els acords lliurats per la Gerència de Serveis d’Educació, ens insten a
acceptar expressament aquest ajut i les condicions de la seva execució com a
molt tard el 31 de maig de 2017.
Vist l’informe de data 28 de febrer de 2017, emès per la tècnica d’educació,
obrant a l’expedient.
Per tot l’exposat, es proposa a la junta de govern local de la corporació,
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Acceptar l’ajut de 9.823€, per al programa “Desenvolupament de
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, de la
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar a l’esmentada Gerència l’acord pres en la Junta de govern
local.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
6.- Expedients tramitats des de serveis socials
-

No se’n presenta cap.

7.- Assumptes d’urgència
Aquests tres expedients presentats per aquesta Junta per part de l’oficina
tècnica municipal en relació al mur del carrer Circumval·lació, es
presenten per la via d’urgència, i per tant no s’han pogut revisar
prèviament per part de l’àrea de secretaria. Tots els assistents per
unanimitat decideixen aprovar la urgència de les propostes que a
continuació es detallen.
7.1. PROPOSTA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA PER LA CONTRACTACIÓ
D’UN TÈCNIC CALCULISTA D’ESTRUCTURES.
Proposta per la contracció d’un tècnic calculista d’estructures per la redacció i
la Direcció d’obra per la reparació d’un mur de contenció existent que afecta a
una part de la vorera i la calçada del carrer de Circumval·lació i que està
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afectant greument tant al pas de vianants com de vehicles en aquest tram dins
del terme de de Sant Climent de Llobregat.
Informe,
Al comprovar els diferents moviments que ha sofert l’asfalt de la calçada en un
tram d’uns 31 mts de longitud i d’un altre tram d’uns 15 mts del carrer de
Circumval·lació s’han iniciat per part de l’Ajuntament uns treballs
desbrossament de la part del davant i del darrera del mur de contenció existent,
per comprovar l’estat del mur existent.
Degut al tipus de construcció empleat i a l’escorrentia del terreny existent, al ser
molt proper al torrent i a la mala execució del mur existent, els trams del mur
existent que estan en molt mal estat s’han descalçat perquè el terreny ha
lliscat. El mur és construït amb blocs de formigó sense armar, sense juntes de
dilatació, sense metxinals (en la seva gran part) i sense reomplir de formigó per
tant, el seu treball com a mur de contenció es quasi nul.
Degut al seu estat actual hem reduït el pas de vehicles i hem iniciat amb
caràcter d’urgència la seva reparació immediata.
Hi han dos trams en molt mal estat.
1.- El tram 1 és el que es correspon al tram abans d’arribar a l’edifici de “el
Pino”.
2.- El tram 2 és el que es correspon al tram final tocant al torrent.
Es faran diferents actuacions pels diferents trams;
Tram 1.- Es faran 3 o 4 contraforts armats que es lligaran al mur actual. Amb
aquesta actuació s’estabilitzarà el mur existent. Es faran diferents forats perquè
facin la funció de metxinals.
Tram 2.- S’enderrocarà el mur existent i, degut al mal estat del terreny
executarà un reforç per la calçada i s’executarà un nou mur de contenció de
formigó armat.
Cal saber que l’arranjament d’aquesta actuació és en terreny privat però les
esquerdes estan afectant tant a la vorera com a la calçada que son de propietat
pública. Per aquest motiu, sempre que es pugui l’obra s’executarà pel terreny
públic.
Atenent els antecedents descrits i, degut a que el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre que aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP) segons el seu art.111.1 de l’Expedient
de Contractació en contractes menors, a on diu que: “En els contractes menors
definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació
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de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei”
i en el seu punt 2. a on diu que: “En el contracte menor d’obres, s’ha d’afegir, a
més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el projecte
corresponent quan normes específiques ho requereixin”.
Atès que l’art.138 el Procediment d’adjudicació en el seu punt 1 diu que: “Els
contractes que subscriguin les administracions públiques s’adjudiquen d’acord
amb les normes del present capítol” i en el seu punt 3 diu que: “Els contractes
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació, complint les normes que estableix l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes,
sense perjudici del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
Una vegada comprovat per aquests serveis tècnics l’estat del mur en aquests
dos trams, hem sol·licitat amb caràcter d’urgència a un arquitecte calculista
d’estructures que valori i detalli l’estat del mur i la calçada pel seu arranjament
immediat i per dur a terme la direcció d’obra, en el seu cas.
Hem rebut una oferta d’honoraris de l’arquitecte Raul Montes Usategui per la
redacció del “Projecte de reparació del mur de contenció de terres al carrer de
Circumval·lació” i la Direcció d’Obres que ascendeix a 2.933€ (2.053€ per la
redacció del projecte i 880€ per la Direcció d’Obres) IVA no inclòs.
ES CONCLOU que segons l’art.138 el Procediment d’adjudicació en el seu
punt 3 diu que: “Els contractes menors es poden adjudicar directament a
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes que
estableix l’article 111. Es consideren contractes menors els contractes d’un
import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000
euros, quan es tracti d’altres contractes, sense perjudici del que disposa l’article
206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit
estatal.
Per aquest motiu i amb caràcter d’urgència aquests serveis tècnics proposen el
contracte de l’arquitecte Raul Montes Usategui per la redacció del “Projecte de
reparació del mur de contenció de terres al carrer de Circumval·lació” i la
Direcció d’Obres que ascendeix a 2.933€ (2.053€ per la redacció del projecte i
880€ per la Direcció d’Obres) IVA no inclòs.
Serà un total de 3.548,93€ (tres mil cinc cents quaranta-i-vuit euros amb
noranta-i-tres cèntims) amb IVA inclòs.
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Es donarà coneixement d’aquesta actuació a la propietat del terrenys afectats.
En conseqüència, atès als informes dels serveis tècnics municipals de data 6
de març de 2017, es proposa,
PRIMER.- Contractar l’arquitecte Raúl Montes Usategui per la redacció del
“Projecte de reparació del mur de contenció de terres al carrer de
Circumval·lació” i la Direcció d’Obres que ascendeix a 2.933€ (2.053€ per la
redacció del projecte i 880€ per la Direcció d’Obres) IVA no inclòs.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Raúl Montes Usategui c/ Suïssa, 13 ent
1ª -08023 Barcelona; Banc Sareb al Paseo de la Castellana, 89 8º planta –
28046 Madrid; Barcelona Investiments S.A. a la Plaça de Catalunya, 21 porta 4
-08002 Barcelona i a l’Àrea d’Hisenda.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
7.2. PROPOSTA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE LA
DIRECCIÓ D’OBRA I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL CARRER DE CIRCUMVAL·LACIÓ DINS
DEL TERME DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
Proposta per a la contractació dels serveis tècnics municipals a la Junta de
Govern Local de la Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut per
l’execució del projecte del carrer de Circumval·lació dins del terme de Sant
Climent de Llobregat.
Informe,
Degut a que, al fer els treballs de manteniment de la vorera del carrer
Circumval·lació s’han vist les esquerdes i el mal estat en un tram de la calçada.
Per aquest motiu, hem demanat desbrossar tant la part exterior com interior
mur de contenció existent. Hem pogut comprovar el mal estat en el que es
troba una part del mur existent.
Amb caràcter d’urgència s’encarrega a l’arquitecte Raul Montes Usategui
l’execució d’un projecte constructiu i la seva Direcció d’obra per l’execució
parcial del mur de contenció que afecta a una part de la vorera i la calçada del
carrer de Circumval·lació i que està afectant greument, tant al pas de vianants
com de vehicles en aquest tram i que, en la seva part interna és dins la
propietat privada.
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Atès que la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (en
endavant LOE) en els seus article núm.12 i 13 s’especifiquen les funcions i les
titulacions dels directors d’obra per dur a terme l’execució de l’obra.
“Artículo 12 El director de obra
1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define,
la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones
del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinación del director de obra.
3. Son obligaciones del director de obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante
de arquitecto (...). “
“Artículo 13 El director de la ejecución de la obra
El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad
de lo edificado.” (...)
Tanmateix en la Disposició quarta de la LOE i en el Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, BOE núm.256 de data 25 d’octubre de 1997, en el seu
article núm.3 s’especifica la designació dels coordinadors en matèria de
seguretat i salut.
“Disposición adicional Cuarta. Coordinador de seguridad y salud
Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la
función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus
competencias y especialidades.” (...)
Artículo 3 Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto,
cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas,
el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la elaboración del proyecto de obra.
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2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.” (...)
En conseqüència, atès als informes dels serveis tècnics municipals de data 6
de març de 2017, es proposa,
PRIMER.- Adjudicar la Direcció d’obra que la durà a terme l’arquitecte
municipal, Cristina Aldomà Santasusana, cap del Servei.
SEGON.- Adjudicar la coordinació de Seguretat i Salut d’aquesta obra que la
durà a terme l’arquitecte municipal, Cristina Aldomà Santasusana, cap del
Servei.
TERCER.- Notificar aquest acord a Sareb al Paseo de la Castellana, 89 8º
planta – 28046 Madrid; Barcelona Investiments S.A. a la Plaça de Catalunya,
21 porta 4 -08002 Barcelona i a l’Àrea d’Hisenda.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
7.3. PROPOSTA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA PER L’EXECUCIÓ D’UN NOU MUR DE
CONTENCIÓ AL C/ CIRCUNVAL·LACIÓ D’AQUEST MUNICIPI.
Proposta per a la contracció d’una empresa amb caràcter d’urgència per
l’execució d’un nou mur de contenció que afecta a una part de la vorera i la
calçada del carrer de Circumval·lació i que està afectant greument tant al pas
de vianants com de vehicles en aquest tram dins del terme de de Sant Climent
de Llobregat.
Informe,
Atenent la urgent necessitat de realitzar la contracció d’una empresa per
l’execució d’un mur de contenció que està afectant greument tant al pas de
vianants com de vehicles en un tram del carrer de Circumval·lació i que part
d’ell és dins la propietat privada.
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Atenent el caràcter d’urgència de la proposta i que aquests serveis tècnics
municipals hem comprovat el pressupost PEC aportat per l’empresa REIMONT
SL ascendeix a una quantitat aproximada de 47.110,91€ amb no IVA inclòs i de
57.004,20€ amb IVA inclòs.
Tenint en compte que aquesta empresa està executant un tram de 92 metres
lineals de la vorera del carrer Circumval·lació del municipi, segons l’informe
d’adjudicació núm.24/16, a on amb caràcter d’urgència l’ajuntament es veu amb
la necessitat de realitzar el manteniment de la via pública, continuant amb la
previsió de urbanitzar sectors amb deficiències.
Atenent els antecedents descrits i, degut a que el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre que aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP) segons el seu art.111.1 de l’Expedient
de Contractació en contractes menors, a on diu que: “En els contractes menors
definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació
de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei”
i en el seu punt 2. a on diu que: “En el contracte menor d’obres, s’ha d’afegir, a
més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el projecte
corresponent quan normes específiques ho requereixin”.
Atès que l’art.138 el Procediment d’adjudicació en el seu punt 1 diu que: “Els
contractes que subscriguin les administracions públiques s’adjudiquen d’acord
amb les normes del present capítol” i en el seu punt 3 diu que: “Els contractes
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació, complint les normes que estableix l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes,
sense perjudici del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
Atenent que la dotació pressupostaria per l’actuació per aquest any 2016 es de
40.000 €, vinculat a la MC 18.2016 de data 08/09/2016 de Romanents, partida
40 453 61917.
I que el pressupost d’execució és inferior a 50.000€ IVA no inclòs i aquest
servei estima adjudicar aquesta actuació a l’empresa REIMONT SL per un
import aproximat de 57.004,20€ IVA inclòs.
En conseqüència, atès als informes dels serveis tècnics municipals de data 6
de març de 2017, es proposa,
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PRIMER.- Adjudicar la contracció amb caràcter d’urgència per l’execució d’un
nou mur de contenció que afecta a una part de la vorera i la calçada del carrer
de Circumval·lació a l’empresa REIMONT S.L. amb NIF B60239498 per un
import aproximat de 57.004,20€ IVA inclòs.
SEGON.- Notificar aquest acord a REIMONT S.L. al c/ Costa Fustera, 1 bx 2ª 08849 Sant Climent de Llobregat; Banc Sareb al Paseo de la Castellana, 89 8º
planta – 28046 Madrid; Barcelona Investiments S.A. a la Plaça de Catalunya,
21 porta 4 -08002 Barcelona i a l’Àrea d’Hisenda.
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots
els membres assistents de la Junta de Govern Local.
8.- Precs i preguntes
-

No se’n presenta cap.

9.- Informació alcaldia
L’alcalde informa:
-

Directrius de política Metropolitana d’habitatges 2016-2019. Se li ha
demanat a l’AMB que estudiï la manera de fer una petita part
d’habitatge social pels joves de Sant Climent. S’enviarà el document en
PDF als portaveus de cada grup polític perquè s’ho puguin anar mirant.

-

Ahir es va fer l’acord de la cimera de la Qualitat de l’aire de la ciutat de
Barcelona a la Generalitat de Catalunya. Ens han fet arribar un dossier
amb l’acord que s’enviarà a tots els grups polítics perquè s’ho puguin
anar mirant.

A continuació el Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna cosa més per tractar, al no
ser així declara conclosa la sessió quan són les 10:15 hores signant aquesta
acta juntament amb la secretaria accidental de la Corporació.
L’ALCALDE

ISIDRE SIERRA FUSTÉ

LA SECRETARIA INTERVENTORA ACCTAL.

Mª CARMEN CAVERO SÁNCHEZ
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