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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala Enric Vergés, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió Ordinària i en primera
convocatòria a les 17:00 hores del dia 21 de juny de 2018. Constatada l’existència del quòrum
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necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 6/2018 DE 30 DE
MAIG DE 2018

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’
acta de la sessió anterior que s’ha distribuït amb la convocatòria.

2. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES RESOLUCIONS
DE LES REGIDORIES DELEGADES DICTATS ENTRE L’1 I EL 31 DE MAIG DE 2018 Exp.
93/2018/GERENCIA-E
D’acord amb el que disposen els articles 42 i concordants del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals, s’ha de donar compte succinta al Ple dels Decrets de l’Alcaldia i de les
Resolucions de les Regidories amb competències delegades.
A aquests efectes, s’informa que entre l’1 i el 31 de maig de 2018, s’han dictat els Decrets i les
Resolucions que van des del número 1629, de data 2 de maig, al número 2116, de data 31 de
maig, ambdós inclosos.
Per tot això, es proposa al Ple:
1. Prendre coneixement dels Decrets de l’Alcaldia i de les Resolucions de les Regidories amb
competències delegades dictats entre l’1 i el 31 de maig de 2018, i que van des del número
1629, de data 2 de maig al número 2116, de data 31 de maig, ambdós inclosos.
2. Informar que la relació de Decrets i Resolucions és accessible a través de l’espai comú
ownCloud i el seu text es podrà consultar directament a través de l’aplicatiu MYTAO o de la
Seu electrònica municipal https://seu.rubi.cat, dins de l’apartat de validació de documentació,
mitjançant el codi segur de verificació (CUD) que figura a l’esmentada relació.

3. DONAR COMPTE AL PLE DE L'AMPLIACIÓ DEL PLA NORMATIU MUNICIPAL 2018
EXP. 16/2018/GERENCIA-E
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Es dóna compte al Ple de la Corporació del Decret d’Alcaldia núm. 2210/2018, expedient
16/2018/GERENCIA:

Decret d’Alcaldia núm. 2210/2018, expedient 16/2018/GERENCIA
Antecedents o fets
De conformitat amb el que disposa l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter anual totes les
Administracions han d’aprovar i fer públic al Portal de Transparència el seu Pla Normatiu, que
ha de contenir les iniciatives legals i reglamentàries que es prevegin aprovar durant l’any
següent.
Vist el decret d’Alcaldia 1364/2018 del 04-04-2018 pel qual es va aprovar el Pla Normatiu
Municipal 2018, del qual s’en va donar compte al Ple del mes d’abril de data 26/04/2018.
Atès que des del Servei de Transparència i Bon Govern es proposa l’aprovació del Codi de
bona conducta i reglaments annexos dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Rubí.
Atesa la proposta de modificació del Reglament orgànic municipal (ROM).
Atès l’informe del gerent en funcions signat el 23/05/2018 sobre la necessitat d’incloure
aquestes dues noves iniciatives reglamentàries dins del Pla Normatiu Municipal per a 2018: el
Codi de conducta i bon govern, i el Reglament orgànic municipal.
Fonaments de dret
Primer. La Llei 7/1985 de bases de règim local, disposa en el seu art. 21, 1, a) que correspon a
l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipal. En el mateix sentit es manifesta, el Decret
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el test refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en l’art. 53, 1, b).
Segon. D’acord amb les normes anteriors i en exercici de les potestats d’autoorganització, que
les abans esmentades disposicions legals reconeixen als ajuntaments, en el art. 4, 1 a) i art. 8,
1, a), respectivament.
Tercer. L’article 132, 133 i la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim del sector públic, disposició final tercera.
Quart. Articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern i, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern de Catalunya.
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Vista la proposta i l’informe del gerent en funcions de data 24 i 23 de maig de 2018,
respectivament, que consten a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides.
RESOLC:
•

Modificar el Pla Normatiu Municipal 2018 (PAN) en el sentit d’incorporar les següents normes:
el Codi de conducta i reglaments annexos dels alts càrrecs de l’Ajuntament, i la modificació del
Reglament orgànic municipal.

•

Aprovar el text consolidat del Pla Normatiu Municipal 2018 (PAN) que figura com a document
annex a l’informe de la Gerència amb data 18/05/2018 i que forma part integrant de la present
resolució.

•

Comunicar aquesta resolució a totes les Àrees municipals i al servei de Transparència i Bon
Govern per al seu coneixement i efecte.

•

Difondre el Pla Normatiu Municipal 2018, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent
en la Seu electrònica municipal.

•

Donar compte al Ple del present Decret en la propera sessió ordinària.

4. APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2019 EXP. 94/2018/GERENCIA-E

D’acord amb el que estableix l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, del total de festes
laborals dos són locals.
Vist que la ciutat de Rubí disposa de dos dies de festa local durant l’any 2019 i que ve sent
habitual que siguin festius el dilluns de Pasqua Granada (Festa dels Xatos a Rubí) i el dia de
Sant Pere, 29 de juny.
Donat que el vinent any 2019 el dilluns de Pasqua Granada s’escau en data 10 de juny i la
ciutat de Rubí, a més del dissabte 29 de juny - Festa Major de Sant Pere - , ha d’escollir un
altre dia per disposar de dos dies de festa local tal i com estipula la legislació vigent.
Vista la proposta del gerent en funcions i de l’alcaldessa de data 8 de juny de 2018 i l’informe
tècnic de la cap del Servei de Cultura de data 25 de maig de 2018 que consta a l’expedient.
Per tot això,
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ES PROPOSA:
Primer.- Que els dies de festa local de la ciutat de Rubí per l’any 2019 siguin el dilluns dia 10
de juny (Pasqua Granada i Festa dels Xatos a Rubí) i el dissabte 29 de juny (Festa Major de
Sant Pere).
Segon.- Notificar aquest acord al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, per a l’aprovació del calendari de festes locals.

5. PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 41/2018 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI Exp.
165/2018/HISENDA-E
Antecedents o Fets
1.- Per providència de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorial de data 18 de maig de 2018,
s’ha iniciat l’expedient de Modificació de Crèdit en la modalitat de Crèdit Extraordinari.
2.- En data 16 de maig de 2018, mitjançant proposta signada pel director i la regidora de l’Àrea
de Serveis Territorials, es sol·licita tramitar un expedient de modificació pressupostària en la
modalitat de crèdit extraordinari, per tal de poder executar la expropiació de dues finques
(Passeig de la Riera i Avinguda Massana) afectades pel Pla General vigent de zona verda, les
quals es detallen en l’informe justificatiu del servei de data 17 d’abril de 2018.
3.- D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, davant
l’existència de despeses que no puguin demorar fins l’exercici següent i per les quals no
existeixi crèdit en el pressupost vigent, s’haurà d’incoar un expedient un expedient de
modificació de crèdit extraordinari.
4.- Donant compliment als requeriments establerts en l’article 37.2, apartat a) i b), del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
i que són els següents:
1. El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-lo a
exercicis posteriors.
2. La inexistència en l’estat de depeses del pressupost destinat a aquesta finalitat específica.
5.- Amb caràcter general, l’augment de la despesa es finançarà amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria, amb majors ingressos sobre els totals previstos al pressupost i mitjançant
anulacions o baixes de crèdit de despeses d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromesos. En aquest cas la despesa es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
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6.- Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1933/2018 de 17 de maig de 2018, s’ha aprovat la
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017. Dels estats que
conformen la liquidació del pressupost i, en compliment de les seves funcions, la Intervenció
Municipal ha emès informe sobre l’expedient així com informe –amb independència i
substantivitat d’avaluació de l’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7.- A judici del que subscriu l’informe del servei esdevé imprescindible i necessari dotar del
crèdit suficient (555.000,00 euros) les aplicacions corresponents per tal de realitzar les
expropiacions de les finques afectades.
8.- L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, d’acord amb l’article 177.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
9.- L’expedient ha de ser prèviament informat per la Intervenció.

Fonaments de dret
-

Els article 169,170,172,i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
Els articles 3,4,11,12,13,21,i 23 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
L’article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 419/2014.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal
de Comptabilitat Local.
Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018.
Vista la proposta del director i la regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 18 de maig
de 2018, i del informe tècnic, de data 17 d’abril de 2018, que consten a l’expedient.

Per tot això,

ES PROPOSA:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 41/2018 en la modalitat de crèdit

extraordinari, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb
el següent detall:

Pressupost de Despeses – Altes aplicacions
Aplicació
Pressupostària

Descripció

C. Totals

4U043-1510D-60001

Expropiacions de
terrenys
TOTAL

555.000,00€

Descripció

C. Totals

555.000,00€

Finançament:
Aplicació
Pressupostària
(Alies: 9320A)
2U024-87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses generals
TOTAL

555.000,00€

555.000,00€

SEGON.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA I CRÈDIT
EXTRAORDINARI. Exp. 167/2018/HISENDA-E

Fets
1.- En data 23 de maig de 2018, mitjançant proposta de l’Àrea de Serveis Territorials, es
sol·licita a la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis Econòmics, iniciar la tramitació d’un
expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de
diferents àrees de despesa i crèdit extraordinari.
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D’acord amb el que informa el servei, en informe de data 18 de maig de 2018, el qual s’adjunta
a la proposta, els motius que motiven l’inici de l’expedient, són els següents:
Es sol·licita una modificació de crèdit per mitjançant transferència entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa i crèdit extraordinari, per import de 543.168,47
euros, per tal de donar compliment al Pla d’Inversions vigent actualment.

1.

2.- El servei ha realitzat la retenció i la baixa dels crèdits corresponent en les aplicacions
pressupostàries a disminuir en l’expedient.
3.- Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix les següents
limitacions:

No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.

No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències,
excepte quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.

No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
4.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen reductibles sense que
es pertorbi el respectiu servei.
5.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
6.- Per la part de la modificació corresponent a la modalitat de crèdit extraordinari es dona el
compliment del que preveu l’article 37.2, apartat a) i b), del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, en els següents aspectes:


El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorarlo a exercicis posteriors.

La inexistència en l’estat de despeses del pressupost destinat a aquesta finalitat de
despesa específica.
7.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:

Proposta de modificació pressupostària de data 23/05/2018 signada pel director i la
regidora de l’Àrea de Serveis Territorials.

Informe tècnic de data 18/05/2018 signat per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic.

Document comptable de la retenció de crèdit de les aplicació pressupostària a disminuir.
8.- Vist l’informe d’Intervenció emès conforme l’article 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
de Règim Jurídic dels Funcionaris de l’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional i
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l’informe de compliment, conforme la normativa d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
de les regles fiscals en ella contingudes.
9.- L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, d’acord amb l’article 177.2 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Fonaments de dret
1Articles 169, 170, 172, 177, 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2Articles 34 a 38; 40 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
3Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
4Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals.
5Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
6Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 419/2014.
7RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
8Bases d’Execució del Pressupost de 2018.

Vista la proposta del director i la regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 31 de maig
de 2018, i dels informes tècnics de data 18 de maig de 2018, que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 42/2018, de
Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018, en la modalitat de transferència de crèdit
entre aplicacions de diferents àrees de despesa i crèdit extraordinari; i per import 543.168,47 euros,
d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a disminuir:

Aplicació
Proj.
2017/2/OBPUB/5

Org.
4U045

Prog.
1531A

Eco.
61901

Descripció

Modif.

Altres inversions de reposició.
Millora accés ciutat (Hiperlamp)

543.168,47€

TOTAL

543.168,47€
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Aplicacions a incrementar:

Aplicació

Descripció

Modif.

Proj.
2017/2/OBPUB/7

Org.

Prog.

Eco.

4U045

3360A

63200

Edificis i altres construccions.
Rehabilitació Xemeneia Escardívol

80.481,82

2018/OBPUB/13

4U045

3230A

62200

Inversió nova en edificis i altres
construccions. CEE Ca n’Oriol

182.686,65

2017/2/OBPUB/3

4U045

3340A

63215

Rehabilitació
Fase

280.000,00

TOTAL

Edifici

Casino.

1a

543.168,47€

SEGON.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Departament de Suport al Finançament de la
Diputació de Barcelona.
QUART.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

7. PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 56/2018 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER AMORTITZAR
PRÉSTEC SEGONS LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA Exp. 179/2018/HISENDA-E
Expedient número 56/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost de la Corporació
en la modalitat de suplement de crèdit per a l’atenció inajornable de donar compliment a l’article
32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera de conformitat amb allò previst en la memòria justificativa que consta en l’expedient
de referència.
Antecedents o Fets
1.Per Providència del Regidor de Serveis Centrals de data 8 de juny de 2018 s’ha iniciat
l’expedient de la Modificació de Crèdits en la modalitat de suplement de crèdit que s’han de
finançar mitjançant Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RLT) posat de manifest
en la Liquidació de l’exercici 2017.
2. Per poder atendre les despeses que s’indiquen en l’informe – proposta de la Tresoreria, així
com les causes que s’hi esmenten; que per a la qual no hi ha consignació suficient ni en el
pressupost actual, és necessari tramitar expedient de suplements de crèdit.
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DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Pressupost de Despeses - Crèdits en Alça
Aplicació Pressupostària
2U026 0110A 91301

Descripció

Amortització de préstecs a llarg termini sector privat 5.178.244,22

TOTAL

5.178.244,22

Aplicació Pressupostària
9320A 2U024 87000

Modificació

Descripció

Modificació

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

5.178.244,22

TOTAL

5.178.244,22

Fonaments de dret

La normativa aplicable ve recollida fonamentalment en els següents textos legals:
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL)
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es Desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de
la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RP)
3. Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la
seva aplicació a les entitats locals.
5. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal
de Comptabilitat (ICLN)
6. Bases d’Execució del Pressupost (BEP)
7. Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de
l’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Vista la proposta de la directora i el regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de data 8 de
juny de 2018, i de l’informe tècnic, de data 7 de juny de 2018, que consten a l’expedient.
Per tot això,

ES PROPOSA:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 56/2018 en la modalitat de
suplement de crèdit, finançat mitjançant Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
posat de manifest en la liquidació de l’exercici 2017, d’acord amb el següent detall:
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Pressupost de Despeses - Crèdits en Alça
Aplicació Pressupostària
2U026 0110A 91301

Descripció

Amortització de préstecs a llarg termini sector privat 5.178.244,22

TOTAL

5.178.244.22

Aplicació Pressupostària
9320A 2U024 87000

Modificació

Descripció

Modificació

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

5.178.244,22

TOTAL

5.178.244,22

Disposar que el servei gestor encarregat de la gestió i control de l’expedient, serà la Tresoreria
Municipal.
SEGON.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

8. APROVACIÓ AMORTITZACIÓ ANTICIPADA D’OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG
TERMINI (PRÉSTECS) EN COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA PER UN IMPORT DE
5.178.244,22€ EXP. 180/2018/HISENDA-E

I.

Antecedents
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Primer.- L’Ajuntament de Rubí, en la liquidació de l’exercici 2017 va acomplir –tal i com es va
informar en el moment processal oportú- les regles fiscals previstes tant en la Llei d’Hisendes
Locals com en la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
De l’informe de la Intervenció Municipal relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i el límit de l’endeutament amb motiu de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2017 del grup consolidat de la corporació de data 2 de maig de
2018 es desprenen les dades següents:

Concepte
Superàvit Pressupostari
Romanent de Tresoreria per a despeses
generals
RTGG Ajustat
Deute Viu a 31/12/2017
Subjecte a article 32 (min. (superàvit; RTGG)
Període mig de pagament:

Imports
13.737.494,68 euros
22.710.354,98 euros
21.418.324,04 euros
18.452.738,29 euros
13.216.716,87 euros
< 30 dies

D’acord amb el marc pressupostari a mig termini 2019-2021 enviat al Ministeri de data 15 de
març de 2018 i aprovat per Decret d’Alcaldia en data 6 d’abril de 2018, amb número de Decret
1406/2018, l’estimació de capacitat de finançament per a la liquidació de l’exercici 2018 serà de
8.038.472,65 euros. Per tant, per tal de no incórrer en dèficit es podria destinar com màxim
aquesta quantitat per a realitzar inversions financerament sostenibles.
Conseqüentment amb tot l’anteriorment exposat, correspon destinar a amortització anticipada
d’operacions de crèdit a llarg termini per un total de 5.178.244,22 euros.

II.

Fonaments de dret


Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL)

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es Desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè de la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RP)


Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera


Reial Decret 1463/2017, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la
seva aplicació a les entitats locals.

Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
de l’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
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Article 27è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2018 relatives a les despeses
financeres: interessos i amortitzacions d’operacions d’endeutament.

III.

Informe sobre la metodologia aplicada

Primer.- L’import total per amortitzar anticipadament és de 5.178.244,22 euros (cinc milions
cent setanta-vuit mil dos-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-dos cèntims).
Segon.- Es procedeix a la confecció d’un quadre -Annex1- on es recullen totes les operacions
d’endeutament que la Corporació té concertades fins a la data d’emissió d’aquest informe i amb
les condicions financeres de cadascun dels préstecs.
Tercer.- Un cop efectuada aquesta amortització anticipada, l’endeutament de l’Ajuntament de
Rubí es preveu que se situï en 6.948.923,06€ a 31 de desembre de 2018.
Quart.- S’ha fet un estudi per determinar quines de les operacions financeres són les més
avantatjoses per tal d’amortitzar anticipadament.
Dels vuit préstecs que queden vius, set tenen “swap” o derivat financer, i que constitueixen una
“barrera activant” que fa canviar el tipus de referència de variable a fix amb un interès mínim.
En concret aquest interès mínim se situa entre el 3,05% - 4,28%, pel que aquestes operacions
tenen un cost de cancel·lació del derivat financer addicional per amortització total o parcial.
L’única operació de crèdit que no suposa cap despesa addicional per amortitzar anticipadament
és el préstec de l’entitat Banco Sabadell núm. 2017/125249.
Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor Delegat de Serveis
Centrals i de l’informe tècnic de data 8 de juny de 2018, que consten a l’expedient.
Per tot això,

ES PROPOSA:

Primera.- Amortitzar anticipadament el préstec de l’entitat Banco Sabadell núm. 2017/125249
per un import total de 5.178.244,22 Euros mantenint el termini de vigència del préstec
Segona.- Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària
corresponent.
Tercera.- Notificar aquest acord a l’entitat financera esmentada

14

9. PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 55/2018 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I
SUPLEMENT DE CRÈDIT.PIFS 2018 Exp. 178/2018/HISENDA-E

Expedient número 55/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost de la Corporació
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per realitzar inversions
financerament sostenibles, per un import total de 7.789.815,66 euros, de conformitat amb allò
previst en la memòria justificativa que consta en l’expedient de referència.
Antecedents o Fets
Per Providència de l’Alcaldia de data 11 de juny de 2018 s’ha iniciat l’expedient de la
Modificació de Crèdits en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que s’ha de
finançar mitjançant Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RLT) posat de manifest
en la Liquidació de l’exercici 2017.
Per poder atendre les despeses que s’indiquen en l’informe – proposta, així com les causes
que s’hi esmenten; no hi ha consignació en el pressupost actual o és insuficient, pel que és
necessari tramitar expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
Pels servei tècnics municipals s’ha elaborat un Pla d’Inversions Sostenibles amb 54 actuacions,
elaborades segons directrius indicades en el Reial Decret Legislatiu 1/2018, per import de
7.789.815,66 euros, i són els següents:

Descripció projecte
Subministrament vestidors nous camp de futbol
25 de setembre
Projectes 2a fase camp futbol 25 de setembre
Cofinançament Centre educació Especial Ca
n'Oriol
Reforma de la comissaria policia local
Càmeres vídeo vigilància barri El Pinar, Càmeres
vídeo vigilància accessos urbanitzacions,Centre
control càmeres en comissaria
C/ Federico García Lorca i Prim
Instal·lacions club petanca Santa Rosa del Camí
de Ca n'Oriol al c. Saragossa
Seguretat viària C1413 i la Llana
Projecte urbanització entrada IES Torrent dels
Alous
Trasllat Servei Local de Català
Pla
de
modernització
de
polígons
AE
(cofinançament DIBA) Pont de cova Solera
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Import
164.000,00€
77.325,23€
237.313,35€
208.479,65€

320.000,00€
207.663,51€
202.116,20€
282.587,00€
334.676,93€
380.800,00€
60.000,00€

Pla
de
modernització
de
polígons
AE
(cofinançament DIBA) Canvi de lluminàries- Millora
de la seguretat i l'eficiència energètica amb
tecnologia led dels polígons industrials
Inversions Mercat- prèvia i necessària implantació
MEC
Arranjament sector H "Els Nius"
Ampliació de l'skatepark de Can Sant Joan
Adequació de l'Antiga Estació a espai expositiu
Carrer Lumière entre Verge Fàtima i Abat Escarré
Arranjament de la zona de reg Ca n'Alzamora
Urbanització del carrer Montserrat
Remodelació de la Pl. Clavé
Ampliació del Pavelló de La Llana
Arranjament de la font de Can Moritz
Reforma edifici Rubí Forma
Cobriment pistes de petanca de cova Solera
Coberta tribuna CF Can Fatjó
Zona esportiva cova solera i trasllat deixalleria
Subministrament i col·locació elements de
seguretat illa de vianants
Millora d'accessibilitat, reforma interior, cobertes i
millora de la façana de l'edifici administratiu del
Cementiri
Reparació de cornises dels pavellons del
Cementiri
Rehabilitació de pavellons amb deficiències del
Cementiri
Actuacions complementàries en la seguretat del
trànsit de la C-1413, Control Tècnic durant l'obra, i
assistències a assajos derivats
Asfaltat Avinguda Europa
Línia de vida del pavelló de la Llana
Adequació bar pavelló la Llana
Integral de sanyalètica orientativa i institucional als
equipaments municipals
Actuacions d'obra de millora a Castellnou
Actuacions d'obra de millora a Can Barceló
Actuacions d'obra de millora a Can Solà
Actuacions d'obra de millora a Can Mir
Actuacions d'obra de millora a Vallespark
Ajuntament centralitzat
Projecte remodelació c. Cadmo
Carrer Sabadell entre St Gaietà i Plaça Celso
Emilio Ferreiro
Urbanització del carrer Perellada
Carrer Lourdes
Illa vianants tram pl. Pearson - c. Cervantes
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700.000,00€
244.708,00€
322.027,87€
373.511,11€
492.751,11€
10.880,00€
2.800,00€
4.500,00€
14.800,00€
50.000,00€
85.000,00€
377.271,21€
293.333,33€
195.555,56€
35.000,00€
80.000,00€

225.102,98€
57.794,12€
83.840,00€

123.238,50€
50.720,00€
18.000,00€
97.920,00€
40.000,00€
145.200,00€
145.200,00€
145.200,00€
145.200,00€
145.200,00€
36.300,00€
10.000,00€
16.800,00€
7.200,00€
326.400,00€
68.000,00€

Illa vianants tram c. Cervantes - Baixada St. Joan
Illa vianants tram Baixada St. Joan - pl. Catalunya
Illa vianants tram pl. Catalunya - c. Narcís Menard
Canvi gespa camp de futbol Unió Esportiva Rubí
Ampliació cementiri
Escola d'Hostaleria a Rubí
Projecte adequació Camí d'Ullastrell
Projecte adequació carrer Pintor Coello

25.400,00€
29.500,00€
13.000,00€
7.200,00€
18.150,00€
20.000,00€
18.150,00€
14.000,00€

Fonaments de dret
La normativa aplicable ve recollida fonamentalment en els següents textos legals:
1.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL)
2.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es Desenvolupa el Capítol Primer
del Títol Sisè de la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RP)
3.
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4.
Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga pel 2018 el destí
del superàvit de les corporacions locals per inversions financerament sostenibles i es modifica
l’àmbit objectiu d’aquestes
5.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la
seva aplicació a les entitats locals.
6.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat (ICLN)
7.
Bases d’Execució del Pressupost (BEP)
8.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional
Vista la proposta del gerent en funcions i de l’alcaldessa de data 11 de juny de 2018, i dels
informes tècnics, de gerència de data 8 de juny de 2018 i de pressupost de data 11 de juny de
2018, que consten a l’expedient.

Per tot això,

ES PROPOSA:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 55/2018 en la modalitat de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant Romanent de Tresoreria per a
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Despeses Generals posat de manifest en la liquidació de l’exercici 2017, d’acord amb el
següent detall:

OrgàProjecte inversió nic
2018/2/SPORT/5
2018/2/SPORT/5

4U045
4U045

4U045
2018/2/OBPUB/13
2018/4/OBPUB/1 4U045
9U051
2018/4/SEGUR/1
2018/4/OBPUB/2
2018/4/OBPUB/3
2018/4/OBPUB/4
2018/4/OBPUB/5
2018/4/OBPUB/6
2018/2/OBPUB/14

4U045
4U045
4U045
4U045
4U045
4U045

4U045
2018/2/OBPUB/15

ProEconògrama mic
Descripció projecte
3420C 62202 Subministrament vestidors nous camp de futbol
25 de setembre
3420C 62202 Projectes 2a fase camp futbol 25 de setembre
Cofinançament Centre educació Especial Ca
3230A 62200
n'Oriol
1320A 63200 Reforma de la comissaria policia local
Càmeres vídeo vigilància barri El Pinar,
Càmeres
vídeo
vigilància
accessos
1320A 62301
urbanitzacions,Centre control càmeres en
comissaria
1532B 60904 C/ Federico García Lorca i Prim
3420C 62203 Instal·lacions club petanca Santa Rosa del
Camí de Ca n'Oriol al c. Saragossa
1532B 60905 Seguretat viària C1413 i la Llana
Projecte urbanització entrada IES Torrent dels
1532B 60906
Alous
9330A 63200 Trasllat Servei Local de Català
Pla de modernització de polígons AE
4530A 60900
(confinament DIBA) Pont de cova Solera
Pla de modernització de polígons AE
(confinament DIBA) Canvi de lluminàries1650B 60903 Millora de la seguretat i l'eficiència energètica
amb tecnologia led dels polígons industrials

4U045 9330A
2018/4/OBPUB/7
2018/4/OBPUB/8 4U045 1710C
2018/4/OBPUB/9 4U045 3420C
2018/4/OBPUB/10 4U045 3330C

61904
61900
63200

4U045 1532B

60924

4U047
4U045
4U045
4U045
4U052
4U045
4U045
4U045
4U045

1710C
1532B
1710C
3420C
1720C
9330A
3420C
3420C
3420C

61900
60907
61905
62204
61903
63202
62205
62206
62207

4U045 1330A

60901

2018/4/OBPUB/11
2018/4/PARCS/1
2018/4/OBPUB/13
2018/4/OBPUB/14
2018/4/OBPUB/15
2018/4/MEDIA/1
2018/4/OBPUB/16
2018/4/OBPUB/17
2018/4/OBPUB/18
2018/4/OBPUB/19
2018/4/OBPUB/20

63201

Inversions Mercat- prèvia i necessària
implantació MEC
Arranjament sector H "Els Nius"
Ampliació de l'skatepark de Can Sant Joan
Adequació de l'Antiga Estació a espai expositiu
Carrer Lumière entre Verge Fàtima i Abat
Escarré
Arranjament de la zona de reg Ca n'Alzamora
Urbanització del carrer Montserrat
Remodelació de la Pl. Clavé
Ampliació del Pavelló de La Llana
Arranjament de la font de Can Moritz
Reforma edifici Rubí Forma
Cobriment pistes de petanca de cova Solera
Coberta tribuna CF Can Fatjó
Zona esportiva cova solera i trasllat deixalleria
Subministrament i col·locació elements de
seguretat illa de vianants
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Import
164.000,00€
77.325,23€
237.313,35€
208.479,65€

320.000,00€
207.663,51€
202.116,20€
282.587,00€
334.676,93€
380.800,00€
60.000,00€

700.000,00€
244.708,00€
322.027,87€
373.511,11€
492.751,11€
10.880,00€
2.800,00€
4.500,00€
14.800,00€
50.000,00€
85.000,00€
377.271,21€
293.333,33€
195.555,56€
35.000,00€
80.000,00€

4U045 9330A

63203

2018/4/OBPUB/21

Millora d'accessibilitat, reforma interior, cobertes
i millora de la façana de l'edifici administratiu del
Cementiri
Reparació de cornises dels pavellons del
Cementiri

225.102,98€

4U045 9330A

63204

4U045 9330A

63205

4U045 4530A

60901

2018/4/OBPUB/24
2018/4/OBPUB/25 4U045 1532B
2018/4/OBPUB/26 4U045 3420C
2018/4/OBPUB/27 4U045 3420C

60908
63200
63201

Asfaltat Avinguda Europa
Línia de vida del pavelló de la Llana
Adequació bar pavelló la Llana

4U045 9330A

60900

4U045
4U045
4U045
4U045
4U045
4U045
4U045

1532B
1532B
1532B
1532B
1532B
9330A
1532B

60909
60910
60911
60912
60913
62200
60914

4U045 1532B
2018/4/OBPUB/36
2018/4/OBPUB/37 4U045 1532B
2018/4/OBPUB/38 4U045 1532B
2018/4/OBPUB/39 4U045 1532B

60915

4U045 1532B

60919

4U045 1532B

60920

4U045 1532B

60921

4U045 3420C

61901

3U040
4U045
4U045
4U045

62201
63206
60922
60923

Integral de sanyalètica orientativa i institucional
als equipaments municipals
40.000,00€
Actuacions d'obra de millora a Castellnou
145.200,00€
Actuacions d'obra de millora a Can Barceló
145.200,00€
Actuacions d'obra de millora a Can Solà
145.200,00€
Actuacions d'obra de millora a Can Mir
145.200,00€
Actuacions d'obra de millora a Vallespark
145.200,00€
Ajuntament centralitzat
36.300,00€
Projecte remodelació c. Cadmo
10.000,00€
Carrer Sabadell entre St Gaietà i Plaça Celso
Emilio Ferreiro
16.800,00€
Urbanització del carrer Perellada
7.200,00€
Carrer Lourdes
326.400,00€
Illa vianants tram pl. Pearson - c. Cervantes
68.000,00€
Illa vianants tram c. Cervantes - Baixada St.
Joan
25.400,00€
Illa vianants tram Baixada St. Joan - pl.
Catalunya
29.500,00€
Illa vianants tram pl. Catalunya - c. Narcís
Menard
13.000,00€
Canvi gespa camp de futbol Unió Esportiva
Rubí
7.200,00€
Ampliació cementiri
18.150,00€
Escola d'Hostaleria a Rubí
20.000,00€
Projecte adequació Camí d'Ullastrell
18.150,00€
Projecte adequació carrer Pintor Coello
14.000,00€
TOTAL ... 7.789.815,66€

2018/4/OBPUB/22
2018/4/OBPUB/23

2018/4/OBPUB/28
2018/4/OBPUB/29
2018/4/OBPUB/30
2018/4/OBPUB/31
2018/4/OBPUB/32
2018/4/OBPUB/33
2018/4/OBPUB/34
2018/4/OBPUB/35

2018/4/OBPUB/40
2018/4/OBPUB/41
2018/4/OBPUB/42
2018/4/SPORT/1
2018/4/OBPUB/43
2018/4/OBPUB/44
2018/4/OBPUB/45
2018/4/OBPUB/46

9330A
9330A
1532B
1532B

60916
60917
60918

Rehabilitació de pavellons amb deficiències del
Cementiri
Actuacions complementàries en la seguretat del
trànsit de la C-1413, Control Tècnic durant
l'obra, i assistències a assajos derivats
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57.794,12€
83.840,00€

123.238,50€
50.720,00€
18.000,00€
97.920,00€

PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol
VI

Concepte
Inversions reals
TOTAL .....

Import
7.789.815,66€
7.789.815,66€

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítol
VIII

Concepte
Actius financers

Import
7.789.815,66€

TOTAL .....

7.789.815,66€

SEGON.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

10. APROVACIÓ DEL PLA D'INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2018 EXP.
100/2018/GERENCIA-E

Fets:

1.- El Govern de l’Ajuntament de Rubí, en virtut del compromís del Govern central de
modificació de la LOEPSF durant l’exercici 2013, va impulsar l’elaboració d’un Pla d’inversions
plurianual que donés cobertura a les necessitats inversores del municipi amb la finalitat
d’assolir els objectius fixats per a la legislatura de Reactivació econòmica, Cohesió social i
Minimitzar l’impacte de la crisi, així com la qualitat de l’espai públic com a millora de la cohesió
social.
2.- Vist que la liquidació pressupostària aprovada de l’exercici 2017 posa de manifest el
compliment de les regles fiscals de control de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de la Corporació i el Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals es de
22.710.354,98 €.
3.- Vist el pla d’inversions financerament sostenibles 2018-2021 elaborat pels serveis tècnics
municipals.
Vist l’estudi dels efectes pressupostaris i econòmics durant la vida útil de les inversions,
elaborat per la Direcció de l’Àrea de serveis centrals.
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A la vista dels documents anteriors, es desprèn les següents conclusions:
. Import total de les inversions sostenibles 2018: 7.789.815,66 €.
. Número d’actuacions inversores: 54.
. Cada una de les inversions tenen una vida útil superior a cinc anys.
. Totes les actuacions inversores tenen reflexes pressupostari en el capítol VI del pressupost de
despeses.
. No s’estima que les inversions del pla produeixin increment dels capítols I i II del pressupost
de despeses durant la seva vida útil.
. No s’estima que les inversions del pla produeixin cap modificació de les previsions dels Marcs
Pressupostaris, pendent d’aprovar.
4.- Vista la Memòria econòmica especifica del Pla d’inversions financerament sostenibles 20182021
5.- Vista la proposta de Gerència de data 12 de juny de 2018, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret:
. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
. Disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i. Sostenibilitat Financera.
. Disposició addicional decimosexta de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovada pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
. Real Decret Llei 1/2018, de 23 de març

En base a tot i això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:

Per tot això,

ES PROPOSA:

Primer.- Aprovar el pla d’inversions financerament sostenibles 2018 que es recullen en la
memòria econòmica específica d’Alcaldia per un import total de 7.789.815,66 € finançat amb
romanent de tresoreria.
Segon.- Notificar aquest acord als serveis interessats de l’Ajuntament.
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11. DESESTIMACIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES PER CCOO A L’EXPEDIENT
DE REVISIÓ D’OFICI DEL DARRER PARÀGRAF DE L’ART. 2 DE L’ACORD DE
FUNCIONARIS, I DECLARACIÓ DE LA SEVA NUL.LITAT EXP. 128/2018/RRHH-E

ANTECEDENTS
Primer.- El Ple de la corporació, en sessió de data 19 d’octubre de 2017 i en relació a l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Rubí per als anys 20092011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 26 d’octubre de 2010, va
adoptar el següent acord:
“Primer.- Iniciar d’ofici el procediment de revisió per a la declaració de nul·litat del darrer
paràgraf de l’article 2 de l’Acord de condicions referit a la part expositiva, que estableix
“Respecte del personal amb habilitació estatal els hi serà d’aplicació, exclusivament, els
capítols relatius a jornada, llicències i permisos, organització del treball, règim disciplinari, drets
sindicals i salut laboral”, per comportar, per la via de l’exclusió, un tractament diferent per als
funcionaris amb habilitació estatal que, en no estar justificat, infringeix el principi constitucional
d’igualtat.
Segon.- Nomenar instructor del procediment el Sr. Nicolau López Aznar, Vicesecretari
accidental de la corporació.
Tercer.- Conferir el tràmit d’audiència a les organitzacions sindicals de la corporació per tal que,
dins el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest
acord, puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.
Quart.- Ordenar a l’instructor que, un cop finalitzat el tràmit d’audiència, redacti la proposta de
resolució i sol·liciti a la Comissió Jurídica Assessora l’emissió del preceptiu dictamen, amb
remissió de l’expedient administratiu.
Cinquè.- Ordenar a l’instructor que comuniqui a les organitzacions sindicals de la corporació la
petició i la recepció del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
Sisè.- Ordenar a l’instructor que, una vegada rebut el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, redacti la corresponent proposta per tal que el Ple resolgui el procediment. Aquesta
resolució s’haurà de notificar a les organitzacions sindicals, comunicar a l’òrgan consultiu i ser
objecte de publicitat activa a través de la seu electrònica de la corporació.
Setè.- Suspendre el termini màxim per a la resolució del procediment de revisió pel temps que
intervingui entre la petició i la recepció de l’esmentat dictamen.
Vuitè.- Notificar aquest acord a les organitzacions sindicals de la corporació”.
Segon.- El dia 7 de novembre de 2017 es va notificar el precedent acord a les seccions
sindicals d’UGT, CCOO, SFP i CGT d’aquesta corporació.
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Tercer.- Segons la certificació de data 17 de gener de 2018 de la Secretària general de la
corporació, del 8 al 21 de novembre de 2017 s’ha presentat una sola al·legació, la de CCOO
mitjançant escrit presentat el dia 21 de novembre de 2017, amb registre d’entrada número
2017029517.
Quart.- La secció sindical de CCOO al·lega el següent:
“Primera.- L’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Rubí, és fruit d’una
negociació legítima entre els sindicats i l’Ajuntament de Rubí.
Segona.- Aquest acord de condicions és vigent des del 2010, han transcorregut set anys des
de la seva aprovació al Ple de data 25 de febrer del 2010.
Atès que no ha estat impugnat per cap de les parts i entenen sempre, que és un document
subjecte a la negociació col·lectiva. Aquest conveni llargament negociat i sotmès a votació i
aprovació per part de tota la plantilla, amb un suport majoritari.
Entenem que la revisió d’ofici per part de la corporació vulnera el principi que ha de regir en
tota negociació que és el “Deure de negociar de bona fe en la negociació dels convenis
col·lectius”.
La secció sindical de CCOO acaba demanant “Aturar aquesta modificació d’ofici i portar-lo a la
mesa negociadora i que totes les parts puguin negociar l’exclusió o no d’aquest article 2 de
l’Acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Rubí”.

II.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
La Constitució, en el seu article 103.3, estableix la reserva de llei en la determinació de l'estatut
dels funcionaris públics. Això suposa que la norma fonamental ha optat per un règim estatutari
per al personal funcionari que presta els seus serveis a les administracions públiques. En
aquest sentit i com es desprèn de la sentència número 99/1987, d’11 de juny de 1987, del
Tribunal Constitucional, els drets i deures dels funcionaris públics resten condicionats pel
caràcter estatutari de la relació jurídica que els vincula amb l'Administració, és a dir, per la
regulació dictada en normes amb rang de llei i, si escau, rang reglamentari que desenvolupen i
complementen amb caràcter instrumental les prèvies determinacions legislatives. Com diu el
Tribunal Constitucional en la sentència acabada d’esmentar i reitera a la sentència número
293/1993, de 18 d’octubre, “El funcionario que ingresa al servicio de la Administración Pública
se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente y, por ello,
modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con los principios de reserva de
Ley y de legalidad”.
Dit això, el dret a la negociació col·lectiva en la funció pública es regula als articles 31 i
següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic –TREBEP– (mateixos preceptes de l’anterior Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic –EBEP–). Es tracta d’un dret que té
un reconeixement legal i no constitucional, a diferència del personal laboral (article 37 de la
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Constitució). Aquest reconeixement no és ni general ni indeterminat, sinó que subjecte a
determinats límits. En concret, l'article 33.1 del TREBEP (mateix precepte del precedent EBEP)
estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris públics estarà
subjecta, entre d’altres, al principi de legalitat i s'efectuarà mitjançant l'exercici de la capacitat
representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en la normativa vigent.

Tenint en compte aquest marc normatiu i com s’argumenta en l’informe jurídic del Vicesecretari
accidental de data 12 de setembre de 2017 que hi figura incorporat a l’expedient, l’Acord de
Condicions (apartats 1 i 2 de l’article 38, tant del TREBEP com de l’EBEP) té eficàcia jurídica
normativa erga omnes i, com a tal instrument amb valor normatiu i eficàcia general, resta
vinculat per les exigències del principi constitucional d’igualtat, de manera que no es pot
dispensar un tractament diferent als funcionaris habilitats de la corporació per la via de
l’exclusió, llevat que això es justifiqui en motius objectius i suficientment raonables basats en
característiques o circumstàncies especials, singulars o rellevants i sempre respectant la
proporcionalitat entre la mesura, el resultat que es produeix i la finalitat pretesa. D’altra banda,
com també s’argumenta en l’esmentat informe, el tractament diferent plasmat en la norma no
pot emparar-se en el principi d’autonomia de la voluntat de les parts i menys encara quan una
d’aquestes parts és una Administració Pública a la que no se li aplica aquest principi.
Finalment, en el mateix informe s’indica que l’expulsió de l’ordenament jurídic del tractament
diferenciat o exclusió no justificats no pot implicar una nova redacció del darrer paràgraf de
l’article 2 de l’Acord de Condicions, doncs aquesta tasca queda reservada a la negociació
col·lectiva, sinó que ha de consistir en l’eliminació de l’origen de la diferència o exclusió,
eliminació que passa, per les raons explicitades a l’informe, per la supressió íntegra del
paràgraf en qüestió.
Les al·legacions presentades per la secció sindical de CCOO no ofereixen cap motiu que,
reunint els requisits anteriors, justifiqui el diferent tractament que el darrer paràgraf de l’article 2
de l’Acord de Condicions dispensa als funcionaris habilitats de la corporació excloent-los de
l’aplicació dels beneficis i avantatges continguts al Capítol 5 (“Altres condicions de treball”), al
Capítol 7 (“Millores socials”) i a la Disposició transitòria primera del mateix Acord. Ni tan sols
s’indica quina és la finalitat pretesa amb aquestes exclusions. Únicament s’invoca la negociació
col·lectiva com a origen del paràgraf controvertit i com a font de la seva validesa, però aquest
argument no pot prosperar, perquè el principi d’autonomia de la voluntat que inspira la
negociació col·lectiva no és aplicable a l’Administració Pública –en aquest cas, l’Ajuntament de
Rubí– que sempre ha d’actuar amb submissió plena al principi de legalitat i, encara que fos
aplicable, mai no podria emparar un tractament discriminatori no justificat. Certament, l’Acord
de Condicions, en tant que norma caracteritzada pel seu procediment d’elaboració basat en la
negociació col·lectiva, no queda exempt, per raó d’aquest especial procediment de producció
normativa, del deure de respectar, com qualsevol altra norma, les exigències derivades del
principi constitucional d’igualtat. Finalment, la secció sindical de CCOO demana que s’aturi el
procediment de modificació d’ofici per tal que sigui en la mesa negociadora on les parts
negociïn l’exclusió o no del referit paràgraf, pretensió que no pot tenir acollida jurídica perquè la
vulneració del principi d’igualtat no pot quedar a resultes de la negociació col·lectiva i, a més,
els principis que regeixen l’actuació administrativa obliguen a corregir l’esmentada infracció tan
bon punt es posa de manifest.
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En conseqüència, les al·legacions han de ser desestimades.

III.- FONAMENTS DE DRET
I.- Article 106.2 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, segons el qual “Asimismo, en cualquier momento, las
Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la
nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2”.
II.- Article 47.2 de la mateixa Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, segons el qual són nul·les
de ple dret les disposicions administratives que vulneren la Constitució, vulneració que, en el
present cas, es concreta en la infracció del principi d’igualtat.
III.- Els invocats en l’informe jurídic del Vicesecretari accidental de data 12 de setembre de
2017, que es dóna per reproduït a efectes de motivació, i en aquest informe-proposta.
D’acord amb el Dictamen número 88/2018 emès per la Comissió Jurídica Assessora i aprovat
en sessió de 17 de maig de 2018, favorable a la revisió d’ofici instruïda per a declarar la nul·litat
de ple dret del darrer paràgraf de l’article 2 de l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Rubí per als anys 2009-2011.
Vista la proposta del Regidor de l’Àrea de Serveis Centrals i de la Directora de l’Àrea de
Serveis Centrals de data 6 de juny de 2018 i la proposta de l’instructor del procediment de data
26 de gener de 2018.
Per tot això,

ES PROPOSA:

Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per la secció sindical de CCOO
mitjançant escrit presentat el dia 21 de novembre de 2017, amb registre d’entrada número
2017029517.
Segon.- Declarar la nul·litat de ple dret del darrer paràgraf de l’article 2 de l’Acord de
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Rubí per als anys 2009-2011,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 26 d’octubre de 2010.
Tercer.- Notificar aquest acord a les organitzacions sindicals de la corporació i a la Comissió
Jurídica Assessora i donar-li publicitat activa a través de la seu electrònica de la corporació.
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12. APROVACIÓ DEL PLA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ 2018-2021. EXP.
43/2018/SCIDC-E

Antecedents
El Pla de mandat de l’Ajuntament de Rubí 2015-2019 estableix com una de les principals
prioritats el desenvolupament d’un treball amb la infància i el Pla d’infància com un dels plans
estratègics del municipi.
Al gener del 2016 es va iniciar l’elaboració d’un Pla d’infància que recollia les principals
necessitats de la infància, els recursos existents i els que s’han de crear. El Pla s’ha realitzat
amb una metodologia que pretenia abordar la realitat de la infància i adolescència de Rubí
comptant amb la implicació dels agents que intervenen i la dels propis infants. L’objectiu era
generar una estratègia global en matèria d’infància i adolescència.
Al gener del 2016 l’Ajuntament va sol·licitar a UNICEF entrar a formar part de la candidatura de
Ciutat Amiga de la Infància. El novembre del 2016 UNICEF va entregar a Rubí el segell de
Ciutat Amiga de la Infància.
Per a l’elaboració d’aquest Pla d’infància de Rubí s’ha realitzat una diagnosi que ha consistit
en: una anàlisis demogràfica a partir de la explotació del padró i de fonts secundàries, una
revisió de les memòries dels diferents serveis municipals, entrevistes a informants claus,
fonamentalment professionals del territori, realització d’una enquesta a entitats que treballen
amb infància i adolescència i una enquesta als alumnes de 1r de l’ESO de tots els centres
educatius de Rubí on es recollia informació sobre utilització i valoració de la ciutat, oci,
relacions socials, motivació pels estudis i hàbits saludables. Així mateix, es va realitzar una
sessió de treball amb membres del Consell dels Infants. Durant el temps que ha durat la fase
d’elaboració i ara, a la implementació del Pla d’infància, ha estat en marxa una comissió de
seguiment externa que ha estat formada per la Taula d’Infància de Rubí.
Durant el 2016 i el 2017 s’han desenvolupat projectes per millorar l’atenció i la situació dels
infants del municipi, alguns d’aquests amb caràcter innovador com l’inici del projecte de Patis
Oberts o la implantació d’un model d’intervenció socioeducativa amb infants i joves.

Relació de fets
La Llei 14/2010, de 27 de maig del 2010, de drets i oportunitats de la infància i adolescència
(LDOIA) que uneix en un mateix text la legislació vinculada a la protecció i l’atenció de la
infància en risc i la perspectiva de l’infant com a subjecte de drets, oportunitats i
responsabilitats.
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La LDOIA estableix una responsabilitat compartida entre tots els agents socials en la prevenció
i detecció del risc, així com la perspectiva de treball en quatre àrees específiques: la promoció,
és a dir, la millora del benestar social i personal de tots els infants i adolescents; la prevenció,
per tal d’evitar les situacions perjudicials per al desenvolupament de l’infant; l’atenció, destinada
a aquells infants que es troben en una situació amb possibilitat de risc; i la protecció, posada en
pràctica quan el desenvolupament de l’infant es troba clarament afectat. Aquest Pla d’infància
de Rubí pretén implementar aquest nou paradigma, així mateix pretén aplicar un dels principis
rectors de la LDOIA, el treball transversal, la coordinació entre administracions i el treball en
xarxa amb tots els agents que intervenen amb infància a Rubí.
El mes de setembre del 2016 es van presentar els primers resultats de la diagnosis a la Junta
de Portaveus. Es van recollir alguns suggeriments que ja han estat incorporats al document
final.
El Pla d’acció del Pla d’infància s’ha fonamentat en els resultats de la diagnosis i en diverses
sessions de treball realitzades amb la Taula d’Infància de Rubí durant el 2017.
El Pla d’infància i adolescència que es presenta per a la seva aprovació s’estructura en 5 grans
eixos:
¾ Eix 1: Promoció d’hàbits i estils de vida saludables, equilibrats i constructius. Té dos línies de
treball.
¾ Eix 2: Fomentar la igualtat d’accés a l’educació, l’esport, la cultura i el lleure. Té dos línies de
treball.
¾ Eix 3. Treballar per un entorn segur en l’àmbit social, educatiu i familiar.
¾ Eix 4. Potenciar la participació activa a la comunitat.
¾ Eix 5. Reforçar i consolidar el treball en xarxa.
Així mateix el PLIA estableix, en funció de cada eix, un seguit d’accions i descriu de manera
breu el projecte, els objectius, els destinataris, els agents implicats, els referents de les accions
i recursos necessaris.
El Pla d’infància i adolescència recull també el marc operacional. Es preveu l’existència de tres
espais de treball diferenciats segons les seves funcions, són els següents:
o

GRUP MOTOR: és l’òrgan de decisió i deliberació creat per impulsar el Pla d’acció del PLIA.
Està format per les principals àrees i professionals municipals referents de les accions: infància,
educació, serveis socials i ciutadania. Puntualment, segons el tema a tractar o l’acció a
impulsar, es poden convidar altres professionals relacionats, com ara esports, salut o
urbanisme. No té una periodicitat de reunions fixa, sinó que aquesta depèn del ritme i les
necessitats del projecte i s’estableixen un mínim de 3 reunions l’any.
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o

TAULA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: és un espai de treball en xarxa que reuneix
els diferents professionals de tots els serveis que treballen amb infància al municipi de diferents
administracions i entitats. L’objectiu de la Taula és millorar la coordinació pel que fa a la
prevenció, la detecció i l’atenció a la infància, especialment aquella que es troba en situacions
de dificultat socioeducativa.
La Taula Local d’Infància i Adolescència ha tingut un paper clau en el disseny del PLIA i el
mantindrà també en el seu seguiment avaluant els resultats de cada acció i prenent les
decisions relatives a possibles reorientacions en cas que sigui necessari.

o

GRUPS DE TREBALL: espai de treball més operatiu format pels agents directament implicats
en cada acció. Aquest serà l’espai de definició última de les accions i posterior implementació
d’aquestes. Així mateix, serà l’encarregat de recollir totes les informacions rellevants per a la
seva posterior avaluació. Els grups de treball es crearan segons el cronograma de
desplegament del PLIA, i la periodicitat de les reunions vindrà marcada per les necessitats de
cada projecte.
Així mateix el Pla d’Infància i Adolescència estableix espais de treball transversal amb altres
Plans amb els que comparteix alguns aspecte i accions. Aquest és el cas del Pla local de
joventut i del Pla de diversitat funcional. La coordinació dels diversos plans és fonamental per
tal que es distribueixin les responsabilitats de treball i les accions estiguin ben connectades i
coordinades.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 7 de juny
de 2018 i de l’informe tècnic de data 6 de juny de 2018, que consten a l’expedient.
Per tot això,

ES PROPOSA:

1. L’aprovació del Pla local d’infància i adolescència de Rubí per al període 2018-2021.

13.- ASSUMPTES URGENTS

B) PART DE CONTROL
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14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CDC PER A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE
INTEGRAL A L’ESCARDÍVOL QUE CONNECTI AMB LA PLANA DEL CASTELL I QUE
GENERI NOUS EQUIPAMENTS CULTURALS I ESPORTIUS AL CENTRE Exp. 50/2018/MOC
Moció presentada pel grup municipal de CDC a l'Ajuntament de Rubí, d'acord amb el que
estableix l'article 13 del Reglament Orgànic Municipal, es presenta la següent moció pel seu
debat, votació i adopció, si escau, al Ple de l'Ajuntament de Rubí.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a conseqüència d’anys de forta crisi financera del sector públic i les subsegüents
limitacions legals en la capacitat de despesa, afegida a l’existència d’un pla d’ordenació en
tramitació, Rubí no ha pogut desenvolupar cap gran transformació urbana en els últims dos
mandats municipals.
Actualment però la situació econòmica global i la salut financera de l’Ajuntament permeten
projectar noves transformacions, ambicioses i de futur per la ciutat. Una de les actuacions
pendents i que poden suposar una pas endavant significatiu per Rubí és la connexió del Centre
Històric amb el barri de la Plana del Castell amb una passera per a vianants.
Un projecte que podria permetre no només la millora de les connexions a peu i una ampliació
de facto del centre, sinó que hauria de servir per recuperar el pàrquing de l’Escardívol com a
espai útil pels rubinencs durant tot l’any.
En aquest sentit també considerem necessària la incorporació d’un espai esportiu a l’aire lliure
d’ús públic, actualment inexistent al centre de Rubí.
Així mateix pensem en la necessitat d’incorporar al projecte les fàbriques del complex Vapor
Nou, com a equipaments educatius, museístic, esportius, culturals i d’oci de qualitat que
relleguin el projecte, creant conjuntament amb el complex Cultural de l’Escardívol, una nova
centralitat de dinamisme cultural i esportiu al centre de la nostra ciutat. En aquest sentit, des de
Junts per Catalunya proposem el projecte d’una fàbrica de creació multidisciplinar al Vapor
Nou.
Un nou projecte que tingués en compte la seva integració i connexió amb Sant Jordi Park, amb
un hipotètic parc agrari a Can Xercavins, amb el poliesportiu de la Llana i amb la futura nova
estació de FGC a la Llana.
Lògicament, un projecte d’aquesta envergadura requereix l’existència prèvia d’un projecte
global i plurianual, que incorpori tots els elements de previsió i planificació per garantir-ne l’èxit.
Addicionalment, en tant que gran projecte de ciutat, l’operació hauria de comptar amb el màxim
consens polític possible per tal que, un cop aprovat, no fos utilitzat de manera partidista ni pel
govern ni per l’oposició, especialment si el projecte requereix més d’un mandat de quatre anys
per convertir-se en realitat.
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Aquest plantejament obert que realitzem al Ple i al conjunt d’entitats i ciutadania, té per objectiu
evitar la repetició de l’experiència viscuda en el present mandat en relació a dues actuacions
importants per a la ciutat:
En primer lloc la vianització del centre, que malgrat ser un plantejament polític que la gran
majoria dels grups municipals hem estat d’acord en impulsar, la seva execució en pedaços ha
estat mal planificada, improvisada i mancada d’un projecte integral previ que contemplés tots
els factors necessaris per al seu èxit (mobilitat, afectacions al comerç, mobiliari urbà,
soterrament de contenidors de residus urbans, harmonització dels acabats de les obres, etc...).
En segon lloc considerem que el projecte hauria de comptar amb un necessari consens polític i
social. No pot ser que, com estem vivint amb el projecte d’urbanització del parc de Ca n’Oriol,
un govern vulgui tirar endavant projectes milionaris amb només un 28% del Ple a favor. O el
que és més greu, que malgrat l’aprovació d’un acord polític de la majoria absoluta del Ple per
repensar el projecte abans de continuar-ne l’execució, el govern anunciï públicament que no
escoltarà i el tirarà endavant de totes maneres.
La transformació de l’Escardívol i de tot del projecte global que creiem que s’hauria d’impulsar
s’ha de fer d’una manera molt diferent. És per aquest motiu que proposem que es tracti de
manera separada a tots els altres projectes de ciutat, que es comenci un procés participatiu
real i creïble, que s’hi doni prioritat quant a les negociacions entre partits, i que posteriorment
existeixi una planificació econòmica i de gestió a l’alçada d’una ciutat important com és Rubí.
Per aquests motius
PROPOSO:

Primer.- La creació d’un equip tècnic que lideri l’inici d’un procés participatiu sobre les
necessitats i prioritats d’un projecte global a l’Escardívol, complex Vapor Nou i la Plana del
Castell.
Segon.- La creació d’una taula política de treball, diàleg i negociació sobre el contingut
d’aquest projecte.
Tercer.- Tenint en compte la participació ciutadana i els projectes polítics existents, que s’obri
un procés creatiu obert a arquitectes, urbanistes i paisatgistes per fer un projecte el més
creatiu, innovador i ambiciós possible.
Quart.- No incorporar cap actuació en el Pla d’Inversions que comenci a estudiar o a elaborar
projectes tècnics i escenaris sense el previ procés participatiu, procés creatiu i negociació
tecnico-política. Sense perjudici de possibles primers estudi tècnics i econòmics sobre el cost
global i la planificació financera d’aquest.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció a les associacions de veïns i de comerciants de la
Plana del Castell, de Can Fatjó, de Sant Jordi Park i del Centre.
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15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - CAV -

POBLE ACTIU) PER CREAR UNA COMISSIÓ DE TREBALL TÈCNICA A L’AJUNTAMENT
DE RUBÍ QUE ADRECI I ORDENI LA PROBLEMÀTICA DE BARRAQUISME A LA CIUTAT
Exp. 51/2018/MOC
Al ple de març de 2017 el grup municipal de CDC va proposar una moció per resoldre la
situació d’ocupació de finques rurals i la propagació de barraques i horts alegals al terme
municipal de Rubí. Concretament, la moció, que es va aprovar, acordava:
Primer.- Efectuar les inspeccions necessàries per a avaluar la situació d’ocupació de les
finques afectades, iniciant els requeriments i expedients sancionadors pertinents sobre
els propietaris.
Segon.- Actuar a través dels serveis socials de l’ajuntament per tal que facin una
intervenció d’urgència assistint les persones que ocupen les finques afectades, iniciant
els processos per a reubicar-les a l’espera de determinar la dimensió i necessitats
reals.
Tercer.- Aplicar l’ordenança de tinença d’animals de companyia i iniciar els protocols
necessaris, per si escau, reubicar els animals que es troben a la finca.
Quart.- Dissenyar un projecte de millora de l’entorn del Castell, Amfiteatre i Arborètum
que inclogui el control dels abocaments il·legals a les finques públiques i privades,
inspeccions per a evitar el barraquisme, i l’aïllament visual i acústic de la zona, amb els
criteris estètics acurats per tal de dignificar l’entorn.

Des de la seva aprovació l’AUP hem anat fent un seguit de precs al ple per saber si s’estava
posant fil a l’agulla per complir aquesta moció i adreçar aquesta problemàtica que afecta
diversos zones de Rubí. Entenem que és una de les prioritats del municipi resoldre aquesta
situació irregular i inapropiada, tant des del punt de vista de la gestió del territori municipal com
des del punt de vista de l’habitatge digne i social. La resposta als precs, però, sempre s’ha
limitat a dir que “hi estem treballant”. Aquesta manca de concreció sobre els passos que
s’estan fent per abordar la qüestió ens preocupen i ens indiquen que no s’està fent res. És per
això que presentem aquesta moció, amb l’objectiu de concretar un espai de treball tècnic que
estableixi uns objectius, un pla de treball i que es duguin a terme. A més, proposem que un o
una responsable de l’equip tècnic informi mensualment, a través de la comissió informativa
d’Alcaldia, de la feina feta i dels objectius assolits.
Per tot plegat,
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PROPOSO:

1. Instar a l’equip de govern a que abans del mes d’agost es creï una Comissió de Treball
tècnica que abordi la problemàtica de barraquisme i horts alegals al municipi i compleixi
els acords de la moció de CDC del març de 2017 i la present moció. Aquesta comissió
estarà formada per tècnics de diversos serveis de l’Ajuntament de Rubí: socials,
urbanisme, medi ambient i PROURSA (habitatge), i d’altres si es creu convenient.
2. Que a la comissió informativa d’Alcaldia d’octubre de 2018 aquest Comissió de Treball
presenti els objectius de la comissió, un pla de treball (d’acció), un detall dels recursos
necessaris (humans i econòmics) per a dur a terme les diverses accions i un calendari
d’execució d’aquestes accions.
3. Que ens els pressupostos del 2019 es tingui en compte aquest informe presentat per la
Comissió de Treball, per així assegurar que tots els recursos necessaris estan
disponibles per poder dur a terme totes les accions.

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - CAV -

POBLE ACTIU) PER LA REHABILITACIÓ I CONNEXIÓ DELS COL•LECTORS CONCA 2 i 3
AMB LA DEPURADORA RUBÍ-SANT CUGAT Exp. 52/2018/MOC

El “projecte constructiu del col·lector en alta al marge dret de la riera de Rubí, Conca 2 fase III”,
va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 22 de desembre de 2011 (aprovació
inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2008). L’objectiu era
connectar la xarxa de sanejament del barri de Can Serrafossà amb la depuradora (EDAR) de
Rubí – Sant Cugat.
El “projecte constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera de Rubí, Conca 3”, va
ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 28 d’abril de 2011. L’objectiu
era connectar la xarxa de sanejament de La Perla i part dels Avets amb la depuradora (EDAR)
de Rubí- Sant Cugat.
Les obres d’ambdós projectes estaven previstes per l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) en el
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) el 2005 i el 2008, però no es van
executar mai.En el Pla d’inversions 2014-2015 de l’Ajuntament de Rubí, trobem aquests
projectes, ara però, amb dotació pressupostària (veure Taula).Les obres finalitzen el primer
semestre de 2017.
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Ramals
Col·lectors
Conca 2 i 3

Construcció de 4 col·lectors per a conduir els
abocaments existents als col·lectors conca 2 i 3
mitjançant canonada de 400mm PE. Àmbit discontinu
amb 4 zones d’obra que recull els abocaments del
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461.253,00€
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57

Projecte
constructiu del
col·lector
de la conca 2
fase III

Projecte
constructiu del
col·lector
de la conca 3
fase II

c/Garrotxa, c/Osona, urbanitzacions més al nord que
aquestes últimes i conca 3.
Aquest projecte preveu la construcció del col·lector en
alta paral·lel al torrent de Can Balasc des de la EDAR
ubicada en terme municipal de Sant Cugat el Vallès fins
a la urbanització de Can Serrafossà (entre els pK 2+139
i 5+910). S’instal·larà un primer tram de col·lector de
3.365m de 400mm de diàmetre de PE i un segon tram
de 505m i de 800mm de diàmetre de PE. Recollirà les
aigües residuals generades per les urbanitzacions de
Ximelis i Can Serrafossà.
Aquest projecte preveu la construcció del col·lector des
d’Av. Gaudí Sector Q fins a la bifurcació en dues línies
pels torrents de Tallafigueres i Mas Jornet mitjançant
una canonada de 400mm PE amb una longitud total de
3.150m. Recollirà les aigües residuals generades per les
urbanitzacions de La Perla i Sector D1.

1.998.022,53€

1.639.123,36€

Atès que en data 16 de novembre de 2017 es va signar l’acta de recepció de les obres,
entenem que aquestes es van executar i finalitzar correctament (si més no amb el vist i plau de
l’Ajuntament), però el cert és que avui les aigües residuals continuen baixant a cel obert, fet
que genera molèsties als veïns. Problemes per les males olors, rates i mosquits, així com la
degradació de l’entorn i un risc per a la salut.
Els veïns han registrat diverses instàncies i presentat diverses queixes, tant a títol individual
com mitjançant les Associacions de Veïns afectades, però, tret d’alguna actuació puntual de
control de plagues, els col·lectors continuen sense connexió a la depuradora (EDAR) de Rubí,
motiu pel qual el problema persisteix.
El fet que l’Ajuntament hagi emès respostes diferents a les queixes, atribuint la demora de la
connexió a problemes amb la capacitat de la depuradora, o a que no s’han separat les aigües
pluvials de les residuals i això provoca manca de capacitat en algun punt del col·lector, tampoc
resol els problemes.
La depuradora de Rubí -Sant Cugat es va construir l’any 1994, i es va ampliar el 1999.
Actualment té una capacitat de tractament de 27.000 m3/dia, l’equivalent a una població de
135.000 habitants. El 2017, l’ACA va licitar i adjudicar l’avantprojecte per ampliar i remodelar la
planta. Si realment és un problema de capacitat de la depuradora, aquest s’hauria d’haver
previst abans d’executar les obres dels col·lectors, o fer coincidir aquestes amb les obres
d’ampliació de la planta. Si el problema és burocràtic, s’hauria de resoldre el més aviat
possible. De fet, tot i no haver entrat encara en funcionament, el col·lector s’està deteriorant, i
en algun punt ja està trencat.
Atès que és un problema que afecta els barris i urbanitzacions de Ximelis, Can Serrafossà, part
dels Avets, la Perla, camí de Campament, Can Balasc i Can Pi de Vilaroc, i els polígons
industrials Rubí Sud, Can Jardí i Ca n’Estapé, i en definitiva al terme municipal de Rubí,
PROPOSO:

Primer.- Resoldre, en la major brevetat possible, els motius que fan que no permeten la
posada en funcionament i connexió dels col·lectors de la conca 2 i 3 amb l’EDAR de Rubí-Sant
Cugat.
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Segon.- Mentre no es faci la connexió dels col·lectors, l’Ajuntament haurà d’efectuar controls
de plagues periòdics, i mantenir la zona lliure de vegetació baixa arbustiva.
Tercer.- És necessari també mantenir neta la llera dels torrents per on baixen les aigües
residuals, per tal d’evitar l’estancament d’aquestes. Cal retirar els elements que bloquegen les
lleres (majoritàriament residus i arbres caiguts). Aquest sentit, instem a l’equip de govern a fer
un pla de manteniment anual dels col·lectors i les seves lleres.
Quart.- Prioritzar les actuacions per solucionar l’entrada d’aigües residuals en els habitatges
afectats (segons instàncies presentades pels veïns i veïnes).

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL C's PER A LA CONSCIENCIACIÓ I INSTAL•LACIÓ DE

PAPERERES ADAPTADES PER A la RECOLLIDA DE "BURILLES" Exp. 53/2018/MOC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mentre que la societat està cada vegada més conscienciada amb la necessitat de gestionar
adequadament els residus, es segueixen donant pràctiques tan esteses com perjudicials per al
medi ambient. L'hàbit de tirar a terra les burilles de les cigarretes ha fet que es converteixin en
la principal font d'escombraries mundial, per sobre fins i tot dels envasos alimentaris, les
ampolles i les bosses de plàstic.
Segons els experts, una burilla de cigar pot trigar a descompondre entre 8 i 12 anys,
principalment pels components no biodegradables que contenen els filtres. Aquests recullen a
més bona part dels components químics del tabac que, quan arriben a rius i mars entren en
contacte amb l'aigua i amenacen greument la biodiversitat i fins i tot poden arribar a posar en
perill la cadena alimentària.
A Rubí, la manca de papereres adaptades per a "burilles", suposa un cost econòmic i
mediambiental greu. Per tant, hauríem dotar-des del consistori per facilitar la neteja als nostres
carrers.
Necessitem incrementar el nombre de papereres, acords amb l'entorn, modernes i eficients,
que no tenen per què suposar un gran cost, i que es trobin adaptades amb l'entorn i prou a
prop unes de les altres.
Per tot això, per tal d'esmenar les mancances detectades respecte a la modernització i
funcionalitat de mobiliari urbà, sotmetem a la consideració del Ple per al seu debat i aprovació
els següents acords:
PROPOSO:

1. Instal·lar papereres a la ciutat realitzant un estudi previ que redueixi les distàncies entre elles i
que siguin modernes, eficients i adaptades a l'entorn.

34

2.

Instal·lar papereres amb cendrers a totes les zones de vianants de la ciutat i llocs on la
freqüència de pas sigui superior a la mitjana. (Rambla Ferrocarril, Mercat, Places, etc ...)

3.

Instal·lació de cendrers en totes les entrades dels edificis públics.

4.

Instar el govern municipal a la creació i difusió d'una campanya informativa als carrers de la
nostra ciutat, per tal de conscienciar la població sobre el perjudicial que resulta tirar les burilles
a terra.

18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –

ACORD MUNICIPAL A FAVOR DE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L’OIT I PER LA
DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES Exp. 54/2018/MOC
El treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a les dones, que
no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius. Aquesta percepció
social condiciona el marc legal i laboral, i per tant, les condicions laborals i les situacions
d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt important d’aquestes treballadores
són estrangeres i moltes es troben en situació irregular. Això agreuja la seva situació i
precaritza encara més la seva relació laboral.
Les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de la llar, però
van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la resta de treballadors i
treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema Especial dins del Regim General
de la Seguretat Social comporta aspectes clarament discriminatoris: es manté el desistiment
voluntari en comptes de garantir el dret a un acomiadament motivat i se les exclou de la Llei de
prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació
d’atur.
Altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la llar afecten les pensions dignes
per a aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els incompliments de la normativa, ja
que el fet que el centre de treball coincideix amb el domicili del contractador impossibilita l’acció
de la Inspecció de Treball. D’altra banda, la soledat de les treballadores i el desconeixement
dels seus drets agreugen la seva situació de precarietat i afecten la seva capacitat
d’organitzar-se i de reivindicar els seus drets.
Fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització Internacional
del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot i que sí ho han fet
altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia, Finlàndia o
Alemanya.
És per tot l'exposat que
PROPOSO:
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PRIMER.- Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de la llar
i les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti al Govern de l’Estat
espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació dels drets de les
treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de treballadors i treballadores del
Règim General de la Seguretat Social.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir el dret a un
acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals,
del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l'impacte de vies
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el sistema dels
xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha mostrat la seva efectivitat
en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia submergida.
QUART.- Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per
millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.
CINQUÈ.- Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
mesa del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de l’Estat
espanyol, organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores domèstiques constituïts.

19. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ENTESA I

VEÏNS PER RUBÍ PER INSTAR L’AJUNTAMENT A COMPLIR EL CONVENI DE RETIRADA
DE LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ Exp. 55/2018/MOC

El maig del 2005 l’Ajuntament de Rubí, la Generalitat de Catalunya i l’empresa Red Eléctrica
Española van signar un conveni per al trasllat de les línies d’alta tensió que transcorren per
l’avinguda de Can Fatjó. Cadascuna de les parts assumia una part del cost del projecte,
pressupostat de forma aproximada en 2,5 milions d’euros. En concret, l’Ajuntament de Rubí
havia de fer-se càrrec de la part corresponent als treballs previs d’estudi i redacció del projecte.
Des de llavors, aquest conveni es manté sense complir-se, malgrat la pressió principalment
veïnal per a la seva execució. També l’Ajuntament de Rubí es va comprometre l’any 2002 amb
la retirada de les LAT a través de la Declaració de Rubí, una plataforma integrada per més de
70 municipis compromesos amb aquests projectes. Durant aquests anys, s’han aprovat per
unanimitat diverses mocions en el mateix sentit, aprovades per unanimitat en tots els casos.
El mes de juliol de 2016, l’Institut Català de l’Energia va intentar invalidar el conveni signat,
al·legant que havia transcorregut massa temps des de la seva signatura sense execució,
suposadament per manca d’acord entre els consistoris de Rubí i Castellbisbal. L’Ajuntament de
Rubí, però, va elaborar un informe jurídic que avala la validesa del conveni, i on s’explica que
va ser la Generalitat qui, el 2012, va retirar la consignació pressupostària per a l’obra.
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L’octubre del 2016 es va crear la Comissió Municipal de l’Energia, a proposta d’una moció del
grup municipal de VR. Aquesta comissió, formada per càrrecs electes, tècnics municipals i
associacions de veïns, pretenia ser una eina per vehicular les accions dirigides a fer complir el
conveni del 2005 a les parts implicades. De les diferents reunions de la comissió només es va
proposar una acció, mantenir una trobada amb els portaveus dels grups parlamentaris per
visitar les línies, que mai s’ha dut a terme.
Diversos grups municipals han portat el tema a la Generalitat de Catalunya a través dels seus
grups parlamentaris, en la línia de ratificar els acords vigents o aprovar-ne de nous per
actualitzar-los. En paral·lel, a ciutats com Sant Cugat, per citar un exemple proper, sí s’han
executat algunes actuacions similars.
És totalment inassumible per a la ciutat de Rubí, la segona de Catalunya en afectació per
l’impacte social i ambiental de les LAT, continuar esperant la resolució d’un problema que ha
estat reclamat des de la institució i la ciutadania, i que suposa un perjudici per a la salut i el
benestar del conjunt de la població.
Per tot el que hem exposat,
PROPOSO:

1.- Que el govern municipal convoqui una reunió de la Comissió Municipal de l’Energia per al
proper mes de setembre, on s’actualitzi la informació al respecte del conveni del 2005 i es
decideixen les accions que com a municipi es poden emprendre per forçar a la resolució de la
problemàtica de les Línies d’Alta Tensió.
2.- Que l’Ajuntament de Rubí ratifiqui el manteniment de la partida pressupostària destinada al
compliment de la seva part del conveni signat el 2005.
3.- Que de forma immediata el govern sol·liciti una reunió amb el/s responsable/s del
Departament de Territori del nou govern de la Generalitat de Catalunya per reactivar els acords
i treballs per a la retirada i/o soterrament de les Línies d’Alta Tensió que passen per la ciutat de
Rubí.

20. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS AUP-CAV-PA I ICV-E SOBRE LA CREACIÓ D’UNA

GUIA D’ACTUACIÓ CONTRA LES
XENÒFOBES EXP. 56/2018/MOC

ACTITUDS

RACISTES,

DISCRIMINATÒRIES

I

1. ATÈS que segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2015 gairebé 8000
persones de la ciutat eren de nacionalitat estrangera, el que representa un 10’64% de la
població total a Rubí.
2. ATÈS que si realitzem un anàlisi de l’evolució demogràfica de la ciutat, arribarem a la
conclusió –com en la majoria de casos del nostre país- que la immigració ha estat un dels
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principals factors del creixement de la nostra població al llarg dels segles.
3. ATÈS que el racisme i la xenofòbia neixen de la ignorància i la manca de coneixement de
les persones sobre determinats temes, i alimenten la creació d’un imaginari col·lectiu que no
coincideix amb la realitat, tot generant discursos demagogs i superficials que no ajuden al
benestar del conjunt de la ciutadania, sinó que pretenen segregar-la.
4. ATÈS que malgrat la convivència entre rubinencs i rubinenques de diferent origen mai ha
estat un problema, existeix una preocupació per part de ciutadans i col·lectius culturals
minoritaris respecte a la seva situació en l’actual marc intercultural de la ciutat i que es
considera prudent prevenir que a la nostra ciutat es puguin presentar problemes de relació
intercultural, o ressentiments i desconfiances envers les persones nouvingudes i de les seves
cultures.
5. ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.8 que els poders
públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de
promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de
qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
6. ATÈS que l’Ajuntament de Rubí està compromès contra tot tipus de pràctica que pugui
significar la segregació i marginació de les persones i els col·lectius de la nostra ciutat, i que
Rubí és declarada com a ciutat acollidora de refugiats i també recentment com a ciutat
defensora dels Drets Humans.

Per tot això, en un context de coherència,
PROPOSO:

Primer.- Crear, en el termini de 6 mesos, una guia o protocol per tal de prevenir, detectar,
contrarestar i evitar actituds racistes, xenòfobes i discriminatòries a la ciutat, a les seves
institucions, als seus centres i al seu personal, especialment els cossos de seguretat local i
altres actors municipals.
Aquesta guia o protocol s’elaborarà amb la col·laboració de les entitats i associacions locals
de persones migrades i d’altres col·lectius que estiguin treballant aquesta qüestió.
Segon.- Desenvolupar, aplicar i promoure una campanya antirumors sobre les persones
migrades al nostre municipi.
Tercer.- Promoure la formació antiracista i antixenòfoba a les escoles, instituts, espais d’oci i
de lleure i en definitiva de tots els espais susceptibles de patir situacions racistes o de
xenofòbia. Recordar que poden fer-ho també amb les activitats que RubíAcull els ha facilitat.
Quart.- Donar publicitat als principis bàsics de la guia o protocol en tots els espais públics i
activitats organitzades per l’Ajuntament o en que l’Ajuntament hi col·labori.
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Cinquè.- Comunicar aquests acords a les entitats i associacions locals de persones migrades
i d’altres col·lectius que puguin estar interessats, així com als mitjans de comunicació locals.
Sisè.- Mostrar compromís i recolzament per part de l’ajuntament a les manifestacions que es
duguin a terme per l’erradicació d’aquest problema.
Setè.- Denegar ocupació i ús dels espais públics per qualsevol activitat que discrimini en les
ajudes socials o materials. En aquest sentit, s’informarà a la Generalitat de qualsevol pràctica
de discriminació o pronunciament xenòfob o racista que es pugui produir al municipi.
Vuitè.- Qualsevol col·laboració municipal en el repartiment d’ajudes es durà sempre a terme
en condicions que garanteixin la privacitat, intimitat i dignitat dels afectats, evitant l’exhibició
pública en l’entrega d’ajudes.
21. ASSUMPTES URGENTS

22. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
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