PREACTA DE SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2018
Caràcter: ordinària
Data: 25 de gener de 2018
Hora: 17 h
Lloc: Sala Enric Vergés

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 19/2017 DE 30 DE
NOVEMBRE, ORDINÀRIA I 20/2017 DE 14 DE DESEMBRE.
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 les actes de les sessions
anteriors que s’han distribuït amb la convocatòria.

2.DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 6056/2017 DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
PER INCORPORACIÓ DE COMPROMISOS DE DESPESA FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA
GENERAL. Exp. 58/2017/HISENDA-E
DECRET D'ALCALDIA NÚM: 6056/2017
A la ciutat de Rubí, el dia 18/12/2017

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL O DE FET EN LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS AMB NÚMERO D’EXPEDIENT
41/2017
Antecedents o Fets
1.- En data 25 de juliol de 2017 l’Alcaldia, previ informe de la intervenció municipal, aprova amb
número de decret 3925/2017, la modificació de crèdit número 41/2017, en la modalitat
d’incorporació de romanents. Mitjançant dita modificació es procedeix a incorporar, per import de
52.329,68 euros, saldos de l’exercici 2016 procedents de:
a) Saldos de disposicions de despesa, és a dir, la diferència entre despeses compromeses i les
obligacions reconegudes.
b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, la diferència entre les despeses autoritzades i les
despeses compromeses.
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c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdit no disponible i crèdits
retinguts pendents d’utilitzar.
2.- Dintre les aplicacions pressupostaries objecte de l’esmentat expedient hi ha la següent:
Org.
4U049

Pro.
1532B

Eco.
22199

Descripció
Altres subministraments

Crèdits incorporats
32.023,48 €

3.- Posteriorment a l’aprovació i comptabilització de l’expedient, s’adverteix l’existència d’un error
material o de fet en els crèdits incorporats en l’aplicació esmentada en el punt anterior.
4.- L’error s’ha produït perquè el programari Sicalwin ha duplicat els saldos compromesos de les
operacions d’aquesta aplicació i per tant, s’ha duplicat la seva incorporació.
Fonaments de dret
L’article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, estables literalment que:
“ Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
En ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de
2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 28 d’abril de 2017.
Vista la proposta de la directora i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de data 12 de
desembre de 2017, que consta a l’expedient.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, és possible l’avocació de competències delegades per tal que l’òrgan delegat pugui
conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies de caràcter tècnic,
econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient.
Atès que en aquest expedient núm. 58 /2017/HISENDA-E l’òrgan que subscriu la proposta de
resolució és el mateix que l’ha de resoldre, cal avocar la competència en aquesta Alcaldia per assolir
la necessària separació d’òrgans.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
1.- Avocar les atribucions delegades a l’Alcaldia i resoldre el present procediment núm. 58
/2017/HISENDA-E.
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2.- Esmenar la proposta d’acord de l’Alcaldia núm. 3925/2017, relativa a l’expedient de modificació
de crèdit 41/2017, en la modalitat d’incorporació de romanents en el sentit següent:
On diu:
Org.
4U049

Pro.
1532B

Eco.
22199

Descripció
Altres subministraments

Crèdits incorporats
32.023,48

€

Pro.
1532B

Eco.
22199

Descripció
Altres subministraments

Crèdits incorporats
2.005,50

€

Ha de dir:
Org.
4U049

3.- Disposar que, conforme les Bases d’Execució del Pressupost, la present rectificació serà executiva
des de la seva aprovació per l’Alcaldia.
4.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió que es celebri,
de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
5.- Donar trasllat de la present Resolució als serveis afectats així com a la Intervenció i a la Tresoreria
Municipal, als efectes escaients.

3. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 6050/2017 DE CESSAMENT DEL SR. ROBERTO
MARTÍN MARTÍN COM A PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA EXP. 170/2017/GERENCIA-E
DECRET D’ALCALDIA NÚM: 6050/2017
A la ciutat de Rubí, el dia 18/12/2017

Atès que el Ple, en la sessió extraordinària d’1 de juliol de 2015, va aprovar la modificació de la
plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2015 per a la creació de les
corresponents places i lloocs de treball de personal eventual i per a l’amortització de les places i dels
llocs de treball de personal eventual del mandat anterior.
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm 2015002456, de 21 de juliol de 2015, es va nomenar,
com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la següent persona:
- Sr. Roberto Martín Martín com a assessor de govern amb funcions de cap de gabinet
d’Alcaldia (codi de lloc de treball núm. 1759).
Vista la Providència d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2017 relativa a modificacions de personal
eventual de confiança o assesorament especial en la qual disposa el cessament del Sr. Roberto
Martín Martín com a assessor de govern amb funcions de cap de gabinet d’alcaldia (codi lloc de
treball núm. 1.759).
Vist el que disposen l’article 12.3 de la 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; l’article 104 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 304 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i els articles 9 i 10
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol; on determinen el cessament lliure del personal eventual atorgant aquesta competència a
l’Alcaldia.
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Vista la proposta de Gerència de data 18 de desembre de 2017
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Primer.- Cessar al Sr. Roberto Martín Martín com a personal eventual de confiança o assessorament
especial del lloc de treball d’assessor de govern amb funcions de cap de gabinet d’Alcaldia (codi
1.759), amb efectes des de el dia següent a la notificació del present Decret.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, al Servei de Recursos Humans i a la
Intervenció Municipal.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler de la corporació.
Quart.- Donar compte al Ple del present decret a la propera Sessió plenària.

4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 6052/2017 DE MODIFICACIONS PERSONAL
EVENTUAL DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL. EXP. 171/2017/GERENCIA-E
DECRET D’ALCALDIA NÚM: 6052/2017
A la ciutat de Rubí, el dia 18/12/2017

Atès que el Ple, en la sessió extraordinària d’1 de juliol de 2015, va determinar el nombre, les
característiques i les retribucions del personal eventual en els termes següents:
Denominació Nombre
Assessor de 3
govern
Assessor de 8
grup
municipal

Característiques
Assessorament especial a
l’Alcaldia en l’exercici de les
seves atribucions
Assessorament especial als
grups municipals en la seva
actuació corporativa

Dedicació
Retribucions
Ordinària
(37,5 39.000 euros anuals
hores setmanals)
Parcial (18,75 hores 15.000 euros anuals
setmanals)

Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm 201600515, de 11 de febrer de 2016, es va nomenar,
com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la següent persona:
- Sra. Dolors Conde Domínguez com a assessora del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) (codi de lloc de treball
núm. 1764), amb efectes de 8 de febrero de 2016.
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2015002456, de 21 de juliol de 2015, es va nomenar,
com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la següent persona:
- Sra. Maria del Carmen Cebriàn Ordóñez com a assessora de govern amb funcions en
matèria de relacions ciutadanes (codi lloc de treball núm. 1.761), amb efectes d’1 de
juliol de 2015.
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Vista la Providència d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2017 relativa a modificacions de personal
eventual de confiança o assessorament especial, en la qual disposa:
- el cessament de la Sra. Dolors Conde Domínguez com a assessora del grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) i el seu
nomenament com a personal eventual de confiança o assessorament especial del
lloc de treball d’assessor de govern amb funcions en matèria de relacions ciutadanes
(codi lloc de treball núm. 1761).
- El cessament de la Sra. Maria del Carmen Cebrián Ordoñez com a assessora de
govern amb funcions en matèria de relacions ciutadanes i el seu nomenament com
assessora de govern amb funcions de cap de gabinet d’alcaldia (codi lloc de treball
núm. 1.759).
Vist el que disposen l’article 12.3 de la 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; l’article 104 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 304 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i els articles 9 i 10
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol; on determinen el cessament lliure del personal eventual atorgant aquesta competència a
l’Alcaldia.
Vista la proposta de Gerència de data 18 de desembre de 2017.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Primer.- Cessar a la Sra. Dolors Conde Domínguez com a assessora del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) (codi de lloc de treball núm. 1764), amb
efectes des de el dia següent a la notificació del present Decret.
Segon.- Cessar a la Sra. Maria del Carmen Cebrián Ordoñez com a assessora de govern amb funcions
en matèria de relacions ciutadanes (codi lloc de treball núm. 1.761), amb efectes des de el dia
següent a la notificació del present Decret.
Tercer.- Nomenar a la Sra. Dolors Conde Domínguez com a personal eventual de confiança o
assessorament especial del lloc de treball d’assessor de govern amb funcions en matèria de relacions
ciutadanes (codi 1761), amb efectes des de el dia següent a la notificació del present Decret.
Quart.- Nomenar a la Sra. Maria del Carmen Cebrián Ordoñez com assessora de govern amb funcions
de cap de gabinet d’alcaldia (codi lloc de treball núm. 1.759), amb efectes des de el dia següent a la
notificació del present Decret.
Cinquè.- El cessament d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat
corporatiu. En tot cas, cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap
forma, en la data en que es produeixi el cessament definitiu de l’autoritat que el nomena.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, al Servei de Recursos Humans i a la
Intervenció Municipal.
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Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler de la corporació.
Vuitè.- Donar compte al Ple del present decret a la propera Sessió plenària.
Fin_texto_de_propuesta

5. ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS PERSONAL ELECTE, EVENTUAL i DIRECTIU DE LA CORPORACIÓ
Exp. 1/2018/GERENCIA-E.
Antecedents de fet
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i la la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, estableixen, als seus
articles 19.Dos i 18.Dos, que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior a l'1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015 i
2016 respectivament.
Aquests ar cles tenen naturalesa bàsica i es dicten a l'empara dels ar cles 149.1.13a i 156.1 de la
Cons tució́, consideració que fa d'obligat compliment per a aquesta Administració les previsions
contingudes al mateix.
Aquests acords retributius no s’han fet extensius al personal electe, eventual ni tampoc personal
directiu de la corporació, tot i que una gran nombre de corporacions locals catalanes modifiquen
anualment les retribucions d’aquest personal en el mateix percentatge que estableixi, en el seu cas,
les successives Lleis de pressupostos Generals de l’Estat.
Respecte els membres electes de les corporacions, el règim bàsic de les seves retribucions es regula a
l’article 75 de la Llei de Bases de Règim local, que determina el dret a la seva percepció per l’exercici
del càrrec quan es desenvolupi amb dedicació exclusiva o parcial.
A més, l’article 75 bis de la mateixa norma, estableix que els pressupostos generals de l’Estat
determinaran anyalment el límit màxim que poden percebre per tots el conceptes retributius,
atenent entre d’altres criteris a la naturalesa de la corporació i la seva població, prenent com a
referència les retribucions dels Secretaris d’Estat.
Posteriorment, el Reial Decret Llei 1/2014, en el seu articles 11.tres va introduir una nova disposició
addicional 90 per possibilitar l’aplicació a partir de l’1 de gener de 2014, del nou sistema de
retribucions dels electes locals, fixant límits retributius en funció del nombre d’habitants.
En els exercicis de 2015 i 2016, les corresponents lleis de pressupostos generals de l’Estat van ometre
la inclusió de cap regulació que, conforme a allò establer en l’apartat 1 de l’article 75 bis de la Llei de
Bases de Règim Local, havia de fixar límits a les retribucions del personal electe per a cada exercici.
Aquest oblit legal ha estat corregit amb la disposició addicional 32 de la Llei 3/2017 de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, que actualitza els quadres de retribucions dels
membres de les corporacions locals en un 2,01%.
En el cas concret del municipi de Rubí, tenint en compte que té una població de 75.167 habitants,
segons dades certificades per l’INE la retribució màxima és de 76.508 €. Aquests límits màxims no
han estat incorporats en les retribucions del personal electe corporatiu, atès que segons l’acord de
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Ple de data 1 de juliol de 2015, les retribucions de l’alcaldia són de 55.000 euros anuals i dels tinents
d’alcalde i regidors són de 50.400.
En tot cas, l’increment retributiu establert en la disposició addicional 32 de la Llei de pressupostos
generals de l’Estat per a l’exercici de 2017 no pot operar de manera automàtica, per aplicació directa
de la normativa pressupostària sinó que és necessari l’adopció d’un acord Plenari per tal que
conforme a l’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, s’aprovin les noves retribucions del
personal electe local dins dels límits indicats anteriorment (Disposició addicional 32 de la LPGE per a
l’any 2017), prèvia existència de consignació pressupostària suficient i posterior publicació dels citats
acords en la forma prevista a tal efecte.
A més a més, en relació al personal eventual, l’art. 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals determina que les retribucions del
personal han de ser determinades pel Ple de la corporació en començar el seu mandat. Afegeix
l’apartat 3 de l’esmentat article, que dites retribucions es poden modificar amb motiu de l’aprovació
dels pressupostos anuals.
Pel que fa al personal directiu, no hi ha una previsió normativa al respecte. Tot i que, tenint en
compte la seva condició de treballador públic corporatiu, s’ha d’incloure en aquest acord atès que el
contrari no seria admissible en una corporació que treballa per a la millora de la gestió dels serveis
públics municipals, i no pot deixar d’incorporar millores laborals de les condicions de treball pel seu
personal en l’àmbit retributiu.
Tant respecte el personal eventual com el personal directiu, en tant que desenvolupen funcions de
coordinació, direcció i assessorament de les diferents àrees corporatives, es considera que els
increments de les seves retribucions han de ser en el mateix import que l’establert en la normativa
pressupostària estatal.
Vistos els documents comptables previs amb números d’RC 920180000006 i 920180000007,
respectivament.
Atesos els mo us exposats i la norma va aplicable, en ús de les atribucions atorgades al Ple de la
Corporació per l’ar cle 22.2, apartats e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
règim local i la resta norma va concordant i d’aplicació.
Vista la proposta del gerent de data 15/01/2018 i de l’informe tècnic i/o Jurídic de data
12/01/2018 que consten a l’expedient.
Per tot això,
EL PLE ACORDA:
1.- Aprovar l’increment de retribucions del personal eventual i directiu de la corporació en la mateix
sentit que l’establert als articles 19.Dos i 18.Dos la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2016 i la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2017, respectivament, amb els efectes establerts a cada norma.
2.- Establir que les retribucions del personal eventual i directiu de la corporació es veuran
modificades anyalment en el mateix percentatge que, en el seu cas, estableixin les successives lleis
de pressupostos generals de l’Estat.
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3.- Aprovar la modificació de retribucions del personal electe de l’Ajuntament de Rubí a raó d’un 1%
per a l’any 2016 i un altre 1% per al 2017, en base a allò manifestat a la part expositiva d’aquest
acord, amb efectes des d’1 de gener de 2016 i 1 de gener de 2017, respectivament.
4.- Facultar la regidoria de Recursos Humans per a l’adopció de les resolucions i la realització de les
ges ons i actuacions que siguin necessàries per a l’execució del present acord.
5.- No ficar el present acord al Servei de Recursos Humans, Tresoreria i Intervenció d’aquest
Ajuntament als efectes del seu compliment.
6.- Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis i en la web corporativa, conforme a l’article 75.5 de
la Llei de Bases de Règim Local.

6. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2018 EXP. 10/2018/RRHH-E.
El Ple, en la sessió ordinària de 1 de juny de 2017, va acordar aprovar definitivament la relació de
llocs de treball per a l'exercici de 2017, que va ser publicada al BOPB de data 25.07.2017 i al DOGC de
data 26.07.2017.
Ateses les necessitats sobrevingudes en aquest exercici com a conseqüència de la reorganització de
determinats serveis de la corporació, es fa necessari modificar la RLT de l’Ajuntament de Rubí, per tal
de prestar els serveis de manera eficient i fer front a les tasques encomanades. Aquesta necessitat
queda degudament justificada en els informes emesos pels responsables municipals, i que consten a
l’expedient.
Vist l’informe emès pel cap del Servei de Recursos Humans en data 10 de gener de 2018 pel que es
proposa modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Rubí en el sentit de crear i
amortitzar alguns dels seus llocs de treball.
El pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat inicialment en data 14 de desembre de 2017
per acord plenari municipal, preveu crèdit pressupostari adequat i suficient per aquells llocs de nova
creació en el que es preveu la seva cobertura per l’any 2018 i que son els següents: 1810, 1811, 1813,
1818, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1825 i 1828. Pel que fa a la resta de llocs de treball es preveu la
necessitat organitzativa, però la seva cobertura efectiva es farà en anys posteriors, per tant la seva
dotació pressupostària s’efectuarà en l’exercici que correspongui.
En cas que el pressupost per l’any 2018 no s’aprovi definitivament es procedirà la pròrroga del
pressupost de 2017, i per tant es crearan els llocs relacionats però no es farà efectiva la seva
cobertura fins que existeixi la dotació pressupostària corresponent.
L’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública estableix
que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la seva organització en
virtut de la seva potestat d’autoorganització.
L’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei
de les entitats locals de Catalunya, determina els documents que s’han d’incorporar en la relació de
llocs de treball.
De conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les
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administracions públiques; i l’article 37.1 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 (EBEP) s’ha dut a terme la
corresponent negociació amb els òrgans de representació del personal funcionari i laboral.
L’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i el 52.2.j del Decret Legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
l’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei
de les entitats locals de Catalunya, estableixen que correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs
de treball.
Vista la proposta del Regidor de l’Àrea de Serveis Centrals i de la Directora de l’Àrea de Serveis
Centrals de data 16 de gener de 2018 i l’informe del cap del servei de Recursos Humans de data 10
de gener de 2018, que consten a l’expedient.
Per tot això,
EL PLE ACORDA:
Primer.Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Rubí en el sentit de crear i
amortitzar els següents llocs de treball que figuren a continuació:

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ:

Núm. lloc
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Denominació i servei
Tipus
d’adscripció

TAG – U022 SERVEIS
JURÍDICS
1811, 1812 TAG – U022 SERVEIS
JURÍDICS
1813
TÈCNIC AUXILIAR- U083
GESTIÓ
RESIDUS
I
NETEJA
1814
TÈCNIC OBSERVATORI
CIUTAT-U087 GABINET
D’ESTUDIS
I
ESTADISTICA
1815
TÈCNIC MIG MUSEU –
U041 CULTURA
1816, 1817 AGENT DE PROXIMITAT
– U078 RELACIONS
CIUTADANES
I
PROXIMITAT
1818
TREBALLADOR SOCIAL –
U033 SERVEIS SOCIALS
1819, 1820, ADMINISTRATIU/VA
1821
ATENCIÓ PRIMÀRIA
–
U033
SERVEIS
SOCIALS

Plaça
vinculada

Funcionari

763

Laboral

764,765

Funcionari

766

Laboral

767

Funcionari

768

Laboral

-

Funcionari

769

Funcionari

770,771,7
72
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Condicio
ns
especials

Prov.

Grup/Destí
/Específic

Concurs

A1/22/41

Concurs

A1/22/41

Concurs

C1/14/26

Concurs

A1/20/32

Jornada
habitual

Concurs

A2/16/32

Concurs

C2/12/23

Jornada
irregular
Especial
dedicació

Concurs

A2/16/32

Concurs

C1/C2/14/2
6

Jornada
habitual
Jornada
habitual
Jornada
partida

Jornada
partida
Jornada
partida

1822
1823, 1824

1825

1826

1827, 1828

EDUCADOR SOCIAL –
U033 SERVEIS SOCIALS
TÈCNIC MIG GESTIÓ –
U017
SERVEI
DE
RECURSOS HUMANS
TÈCNIC MIG GESTIÓ –
U088
UNITAT
DE
PATRIMONI
ADMINISTRATIU/VA
PROTOCOL – U007
ALCALDIA
TÈCNIC
MIG
INFORMÀTICA – U018
INFORMÀTICA

Laboral

773

Funcionari

774,775

Funcionari

776

Funcionari

Concurs

A2/16/32

Concurs

A2/16/22

Concurs

A2/16/30

Jornada
habitual

Concurs

C1/14/26

Especial
dedicació

Concurs

A2/18/31

Prolonga
ció
jornada

777

Jornada
partida
Jornada
habitual

Funcionari

778,779

Grup/Nivel
l/
C. Específic

Modificació aplicada

C1/14/26

S’incorpora JORNADA PARTIDA I PROLONGACIÓ
DE JORNADA com a condició especial del lloc de
treball
(Decret
de
regidor
delegat
núm.3391/2017 de 27/06/2017)

LLOCS DE TREBALL A MODIFICAR:

Núm. lloc

Denominació

883

ADMINISTRATIU/VA

1139

TÈCNIC
SUPERIOR
A1/20/32
SERV.ÀMBIT
PROM.CIUTAT

1465

TÈCNIC MIG – U041
A2/16/30
CULTURA

S’incorpora JORNADA IRREGULAR
condició especial del lloc de treball

COORD.
AMBIT
D'ALCALDIA - U086- A1
ÀMBIT D'ALCALDIA

Requalificació a PERSONAL FUNCIONARI, ja que
per error constava com a laboral.

1.789

Canvi de denominació a TÈCNIC SUPERIOR

com

a

LLOCS DE TREBALL A AMORTITZAR:

Núm. lloc

Denominació

Grup/Nivel
l/
C. Específic

1273

ZELADOR

C2/13/20

Modificació aplicada
Jubilació del titular. Reconversió a un lloc de
tècnic auxiliar (codi 1813)

Segon.- Aprovar la nova relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Rubí per a l’any 2018, que
compren el llocs de treballs reservats a personal funcionari, laboral i eventual de la corporació, que
s’incorpora com a Annex.
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Tercer.Publicar l’esmentada relació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

7. LICITACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE LES DIVERSES FRACCIONS DELS
RESIDUS MUNICIPALS I ELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA AL TERME MUNICIPAL DE RUBÍ EXP.
3/2017/CSO.
Vista la necessitat de licitar el contracte dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus
municipals i de la neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les obres d’ampliació i
millora del Parc Municipal de Neteja, amb un pressupost de licitació anual de 7.572.544,81 € més
757.254,48 € en concepte d’IVA aplicable (7.360.703,55 € en serveis programats -més 736.070,36 €
d’IVA-, 119.235,80 € en treballs no planificats o extraordinaris –més 11.923,58 € d’IVA- i 92.605,46 €
en cost d’anualitat de les obres d’ampliació i millora del Parc de Neteja –més 9.260,55 € d’IVA-).
El valor estimat del contracte és de 49.978.795,75€ -més 4.997.879,57 € d’IVA- considerant, segons
la taula següent, la seva durada màxima prevista de 6 anys, inclòs pròrrogues, més possibles
modificacions calculades tenint en compte el 10% sobre el preu del contracte considerant els sis anys
màxims de contracte, i incloent les modificacions de contracte. Tanmateix les modificacions es
podran realitzar en qualsevol moment del contracte incloent en les pròrrogues.
Concepte
1- Pressupost anual de licitació
1.1 Part de contracte de serveis
Serveis programats
Treballs no planificats o extraordinaris
Total part de contracte de serveis

Pressupost net

IVA (10%)

Total

7.360.703,55 €
119.235,80 €
7.479.939,35 €

736.070,36 €
11.923,58 €
747.993,94 €

8.096.773,91 €
131.159,38 €
8.227.933,29 €

92.605,46 €

9.260,55 €

101.866,01 €

7.572.544,81 €

757.254,48 €

8.329.799,29 €

2- Valor estimat del contracte
a) Per pressupost anual de licitació
6 anys (3 anys més 3 possibles pròrrogues anuals)
45.435.268,86 €

4.543.526,89 €

49.978.795,75 €

4.543.526,89 €

454.352,69 €

4.997.879,57 €

49.978.795,75 €

4.997.879,57 €

54.976.675,32 €

1.2 Part de contracte d'obres
Cost de l'anualitat
Total pressupost anual de licitació

b) Per modificacions de contrate
10% sobre valor estimat en apartat a)

Total valor estimat del contracte

Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques elaborats
per a l’esmentada contractació.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
Atès que la forma de contractació serà mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i la tramitació de l’expedient té caràcter ordinari.
Vist l’article 109 en relació amb l’article 22 TRLCSP pel que fa a l’inici de l’expedient de contractació.
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Vista la proposta del regidor delegat de Serveis Centrals de data 16 de gener de 2018.
Atès que les facultats per aquesta contractació les té el Ple Municipal d’acord amb la Disposició
Addicional 2a del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Per tot això,
EL PLE ACORDA:
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació dels serveis de recollida de les diverses
fraccions dels residus municipals i de la neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les
obres d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja, amb un pressupost de licitació anual de
7.572.544,81 € més 757.254,48 € en concepte d’IVA aplicable (7.360.703,55 € en serveis programats
-més 736.070,36 € d’IVA-, 119.235,80 € en treballs no planificats o extraordinaris –més 11.923,58 €
d’IVA- i 92.605,46 € en cost d’anualitat de les obres d’ampliació i millora del Parc de Neteja –més
9.260,55 € d’IVA-).
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
elaborats per a la contractació dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus
municipals i els serveis de neteja viària al terme municipal de Rubí, i l’execució de les obres
d’ampliació i millora del Parc Municipal de Neteja.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, tramitar l’expedient amb caràcter ordinari i procedir a
la convocatòria del procediment mitjançant la publicació de l’anunci al DOUE i la seva posterior
publicació en el BOE, BOP i en el perfil del contractant.
Quart.- Ampliar a sis el nombre d’anualitats autoritzades per a aquesta contractació i aprovar les
autoritzacions de despesa de caràcter plurianual a càrrec de les aplicacions pressupostàries núms
4U083 9241A 22700, 4U083 4310C 22700, 4U083 3200A 22700, 4U083 2310B 22700, 4U083 9121D
22700, 4U083 1630A 22700, 4U083 1621A 22799 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a
la Intervenció General per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase
prèvia núms. 920179000200, 920179000202, 920179000198, 920179000196, 920179000194,
920179000192, 920179000190, 920179000188, 920179000186, 920179000184, 920179000182,
920179000180, 920179000178, 920179000176, 920179000174, 920179000172, 920179000170 i
920179000168.
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
A continuació es detalla la despesa per exercici pressupostari:

Aplicacions
1a anualitat
4U083
1621 4.738.321,4
22799
3
4U083
1630 3.951.967,8
22700
2
4U083
9241 50.000,00

2a anualitat
4.829.949,2
2
4.026.936,0
2
50.000,00

3a anualitat
4.921.577,0
2
4.101.904,2
1
50.000,00
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4 anualitat
5.013.204,8
1
4.176.872,4
0
50.000,00

5 anualitat
5.104.832,6
0
4.251.840,6
0
50.000,00

6 anualitat
5.196.460,3
9
4.326.808,8
0
50.000,00

22700
4U083
22700
4U083
22700
4U083
22700
4U083
22700

9121
500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3200
2310
4310
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
8.746.289,2 8.912.885,2 9.079.481,2 9.246.077,2 9.412.673,2 9.579.269,1
5
4
3
1
0
9

Cinquè.- Comunicar aquests acords als serveis municipals interessats en aquesta contractació.

8.- ASSUMPTES URGENTS

B) PART DE CONTROL
9. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR CAV-POBLE ACTIU
(AUP-CAV-PA) PER CONFIGURAR UNA OFERTA D'ACTIVITATS ADIENT I COMPLERTA PER A INFANTS
I JOVES DURANT LES VACANCES DE NADAL Exp. 1/2018/MOC
Segons l’IDESCAT, una part important de la ciutadania de Rubí, aproximadament uns 13.000
habitants (17.3%), són menors de 14 anys. Cal, doncs, dotar la ciutat durant tot l’any, també durant
el període nadalenc, d’activitats per a aquesta franja d’edat. L’AUP considerem que en els últims anys
la programació durant les vacances d’hivern (període comprès aproximadament entre els dies 22 de
desembre i el 7 de gener) ha anat disminuint i que l’oferta d’activitats per al públic infantil i juvenil és
més aviat escassa, limitant-se a la pista de gel, el trenet, el tió gegant, animació al carrer –
promoguda per les associacions de comerciants - i una fira més aviat desangelada. Creiem que un
Ajuntament que ha centrat la seva estratègia en el concepte “Ciutat Amiga de la Infància” com a eix
fonamental de treball hauria d’oferir activitats més enllà de promoure el comerç a la ciutat, posant
el focus en l'atenció i desenvolupament d'infants i joves.
Les diverses mancances que detectem a l’actual programació són:
- Descoordinació entre la programació i horaris/vacances dels nens i famílies: la carpa de nadal, que
amb una programació prou atractiva i equilibrada seria un gran recurs per infants, joves i pares,
realitza l’activitat entre el 5 i el 24 de desembre, dies en què encara hi ha activitat escolar. També ho
fa en un horari (les activitats comencen a les 19h) difícilment compatible amb els hàbits dels infants
en període lectiu. Creiem que l’activitat de la carpa hauria de centrar-se més aviat en el període no
lectiu dels infants i compatible amb els horaris tant dels infants com dels adults que els acompanyen.
- Manca d’oferta de casals per a infants i joves. Aquesta manca d’oferta perjudica a moltes famílies
en la seva conciliació laboral, i a més es perd una oportunitat per a educar els infants i joves fora de
l’àmbit escolar. Enguany, durant el període de vacances, s'ha realitzat un sol casal participat per
l'Ajuntament (Escola 25 de Setembre), del que a més se n’ha fet un promoció escadussera per tal de
ser accessible al conjunt de la ciutadania.
- Manca d’oferta d’espais lúdics i de desenvolupament per a la infància i jovent, com el Saló de la
infància i joventut, que s’havia fet a la ciutat de Rubí fins no fa gaire anys.
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- Festa de Cap d’Any: creiem que l’Ajuntament hauria d’oferir una festa de Cap d’Any, dirigida
sobretot als joves, per evitar desplaçaments innecessaris a altres ciutats aquella nit, així com oferir al
públic juvenil una activitat a la seva ciutat.
- La programació actual té com a gran atracció i pol d'activitat la pista de gel, molt qüestionable des
del punt de vista de la sostenibilitat energètica. En aquest sentit, recordem que ja vam presentar una
proposta en el marc del Projecte Rubí Brilla per a desenvolupar, i aplicar, un protocol de festes
sostenibles i en el que aspectes com la pista de gel, així com altres elements poc sostenibles (per
exemple, tubs de llum), caldria reconsiderar (http://www.auprubi.cat/2016/11/27/rubi-brilla/).
- Preus elevats per a un alt percentatge de la població i que pot esdevenir una barrera d'accés i per
tant una forma d'exclusió (per exemple la pista de gel costava 6€ per nen). A més, no hi havia cap
sistema d’adaptació per tal que persones amb dificultats de mobilitat poguessin gaudir de l’activitat
de la pista de gel. En aquest sentit, caldria assegurar que tota la ciutadania pot accedir i participar de
les activitats que es fan.
- Manca de difusió de les activitats, tant del propi Ajuntament com de les associacions de
comerciants. En aquest sentit, recordem la moció aprovada per unanimitat i que encara no s’ha
complert (Moció per la instal·lació de panells informatius a la xarxa de centres cívics, equipaments
culturals
i
esportius"
http://www.auprubi.cat/wpcontent/uploads/2017/04/2017_03_29_panells_informatius.pdf).
Cal, per tant, que l'Ajuntament de Rubí recuperi el seu rol proactiu i propositiu per tal de garantir una
oferta lúdica equilibrada, de qualitat, sostenible i que respongui a les necessitats de la població més
enllà de la publicitat i l’efectisme. Per tot l’anterior exposat, l’AUP proposem a la resta del plenari els
següents acords:

1. Organitzar i articular una oferta d'oci a Rubí durant les vacances de nadal dirigida a infants i
joves, vetllant per l’existència i promoció d'espais i activitats accessible per a tothom,
independentment de la seva condició econòmica, física o cognitiva.

2. Vetllar per oferir una programació ajustada a la realitat i horaris dels infants i pares i mares
treballadores, i que cobreixi de manera prioritari el període de vacances.

3. Promocionar i facilitar la realització de casals d'oci, amb la col·laboració d'entitats de lleure
infantil i juvenil, culturals o AMPAs locals.

4. Recuperar la Festa de Cap d'any organitzada per l’Ajuntament.
5. Recuperar la realització del Saló de la infància i joventut organitzat per l’Ajuntament, que
inclogui activitats per aprendre i relacionar-se, com activitats que promoguin l’activitat física
(jocs per córrer i saltar, un rocòdrom, llits elàstics...), jocs de taula, tallers per a diferents
edats i de diferents temàtiques (manualitats, música, cuina...), etc. Es proposa també
prioritzar entitats i organitzacions de Rubí perquè gestionin les activitats d’aquest espai, que
ha de ser un espai tancat i de fàcil accés.

6. Complir el compromís adquirit en el marc del Pla Director de Rubí Brilla i vetllar perquè les
activitats de les festes de Nadal, així com qualsevol activitat durant l’any, siguin sostenibles
des del punt de vista energètic, així com de la generació de residus.
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7. Realitzar una bona difusió de la programació, tant en paper com habilitant els mitjans digitals
adients per fer accessible la difusió de les activitats i l'accessibilitat de tots els col·lectius
presents a la ciutat, i complint la moció sobre panells informatius aprovada el març del 2017.

10. MOCIÓ D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP-CAV-PA) PER LA FINALITZACIÓ URGENT DE
LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE RESIDUS I EL DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA PORTA A PORTA A
LA CIUTAT DE RUBÍ Exp. 2/2018/MOC.
Atès que:
1) Rubí és un dels municipis de la comarca amb pitjor taxa de recollida selectiva (28.5% segons dades
de febrer de 2017), i 11 punts per sota de la mitja a tot Catalunya.
2) Aquests mals resultats suposen un cost ambiental i econòmic per a la ciutat, un cost que
incrementarà en els pròxims anys.
3) El programa porta a porta s’ha demostrat que és el més efectiu a l’hora de millorar la recollida
selectiva dels residus, no només a la prova pilot feta en establiments de polígons industrials de Rubí
(https://www.rubitv.cat/20180108/14058/el-porta-a-porta-als-poligons-industrials-permet-doblarla-recollida-d-envasos-i-incrementar-en-un-35-la-d-organica), si no ja prèviament a molts altres
municipis (http://www.portaaporta.cat/ca/introduccio.php).En global, si s’aplica el porta a porta els
costos finals són menors per l’administració local, i per tant per a tota la ciutadania; si bé és cert que
el cost de la recollida és igual o una mica superior (fins a 20%) a una recollida selectiva amb
contenidors, el cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de
gestió, venda de materials i retorn del cànon). A més, els sistemes complementaris de recollida
selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.
4) Que com a ciutat cal assolir els següents objectius:
1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que
permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i
fermentabilitat de la fracció Resta que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres).
2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva:
a. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la
porta, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d’usuari.
b. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a
la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l’horari de
recollida, etc.
3. Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen, limitant
a allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.
4. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten
desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.
5. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social
(acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i
transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini,
etc.).
6. Aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del
medi ambient, en general.
5) Que des de fa més d’un any s’està redactant el Pla Local de Residus a Rubí, un document que és
urgent que s’aprovi i s’implementi, ja que és on es traça el full de ruta per planificar les estratègies de
prevenció, reutilització i gestió de residus. El document hauria d’incloure accions en diversos àmbits
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per assolir l’objectiu marcat per la Unió Europea: recuperar la planta de triatge d’envasos (tancada
des del 2010); la implementació d’un sistema de retorn d’envasos; increment d’àrees de contenidors
de totes les fraccions; la implementació gradual del sistema porta a porta en zones de baixa densitat
poblacional i estendre-ho a tota la ciutat en un futur; recuperar la “Comissió Residu Mínim”;
potenciar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat; crear una segona deixalleria i utilitzar-les per
potenciar la reutilització de mobles i estris vells; millorar la recollida de restes vegetals (poda);
fomentar l’ús de bosses reutilitzables als comerços de la ciutat (i reducció de plàstics); fer i aplicar un
protocol de festes sostenibles (proposat aprova al Pla Director de Rubí Brilla); revisar la taxa de
residus per premiar a qui fa bé la recollida selectiva; fer campanyes informatives cada any en
habitatges i equipaments públics.
ES PROPOSA:
1. Finalitzar la redacció del Pla de Residus de Rubí abans del 30 de març de 2018, incloent
totes les propostes descrites al punt 4 de la part expositiva, i començar a aplicar-lo,
prioritzant el desplegament del programa porta a porta a tots els comerços i barris de
Rubí, continuant així la tasca iniciada als polígons industrials.
2. Recuperar la “Comissió Residu Mínim” abans del 30 de març del 2018 i dotar-la de
contingut, competències i recursos per tal que sigui funcional i efectiva. La Comissió, que
es reuniria bimensualment, hauria de prioritzar les accions establerts en el Pla Local de
Residus, fer un seguiment del compliment del Pla i proposar millores.

11. MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE L’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP-CAV-PA), VEÏNS
PER RUBÍ (VR), INICIATIVA PER CATALUNYA (ICV-ENTESA), ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA (ERC), CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (CDC), PARTIT POPULAR (PP),
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-CP) I DELS REGIDORS NO ADSCRITS MARIA DOLORES
MARIN LARAÑO I JOSE MANUEL MATEO MARTINEZ PER TAL DE RESOLDRE ELS PROBLEMES DE
SOROLL A CAN VALLHONRAT I DONAR SUPORT AL VEÏNAT EN LES ACCIONS QUE DECIDEIXIN
EMPRENDRE. Exp. 3/2018/MOC

Exposició de Motius:
1. Des de fa anys les veïnes i els veïns de Can Vallhonrat han expressat el seu malestar pel soroll de
l'autopista AP7-B30, amb mobilitzacions que van començar als anys 90, van tenir el seu punt àlgid al
2004 i continuen avui en dia. Mentre que a la banda contrària de l’autopista, la que afecta el terme
municipal de Sant Cugat, hi ha instal·lades des de fa anys unes pantalles acústiques estàndards, a la
banda que afecta a Rubí aquestes pantalles són absents a bona part del recorregut.
2. En tractar-se l’AP7-B30 d'una infraestructura de competència estatal, és d'aplicació la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, del soroll, així com el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es
desenvolupa la Llei 37/2003 , de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques. D'acord amb la Llei 37/2003, els sectors de territori
afectats al funcionament o desenvolupament de les infraestructures de transport poden quedar
gravats per servituds acústiques. Les zones de servitud acústica s'han de delimitar en els mapes de
soroll mesurat o calculat per l'administració competent.
3. Els mapes de soroll s'han de revisar i, de ser convenient, modificar cada cinc anys a partir de la
data de la seva aprovació. A partir d'aquests mapes s'han de desenvolupar els plans d'acció en
matèria de contaminació acústica amb les mesures correctores que siguin adequades. Per a les
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infraestructures preexistents, els plans d'acció en matèria de contaminació acústica s'han de realitzar
abans del 31 de desembre de 2020.
4. El mapa estratègic de soroll de l'AP7, aprovat el desembre de 2007, preveia desenvolupar estudis
de detall per determinar l'abast de les mesures correctores a implementar per reduir els nivells de
soroll. No obstant això, aquests estudis no s'han arribat a realitzar mai. Així mateix, tampoc s'ha
actualitzat el mapa de soroll un cop passats els cinc anys de la seva aprovació.
5. La presència d’aquesta contaminació sonora va quedar acreditada a la pràctica totalitat de la zona
de Can Vallhonrat, part de Ca N’Alzamora i arribant al límit del barri del 25 de Setembre al’Informe
del Mapa Estratègic del Soroll, elaborat per encàrrec del Ministeri de Foment. A més, recentment, i
tal i com han informat els veïns, tècnics municipals de l’Ajuntament de Rubí, a partir de les denúncies
fetes pels mateixos veïns, han demostrat a les diverses proves realitzades que hi ha una exposició
excessiva al soroll. Cal recordar que la contaminació sonora és un agent físic que afecta
desfavorablement la salut de les persones i per tant és un problema de salut pública que
l’Ajuntament de Rubí no pot obviar.
6. Al municipi veí de Sant Cugat del Vallès, afectat per la mateixa problemàtica de contaminació
sonora provocada pel pas de l’AP-7-B-30 a tocar delbarri de Mas Gener, existeix un històric
d’actuacions per iniciativa municipal. Creiem que no és de rebut que el nostre municipi no realitzi
actuacions equivalents, com són:
- El 21 de maig de 2013, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar una moció
institucional, amb el suport de tots els grups municipals, sobre mesures protectores contra la
contaminació acústica causades per les infraestructures viàries al municipi de Sant Cugat del
Vallès. En el cas de l'autopista AP7, s'instava al Ministeri de Foment a revisar la seva proposta
d'actuació contra el soroll, definida al mapa estratègic de soroll de desembre de 2007, així
com a reasfaltar amb asfalts microgranulares o sonoreductors el tram que recorre Sant Cugat
del Vallès, de la mateixa manera que ja s'havia fet en el municipi de Molins de Rei.
- L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va sol·licitar a la Diputació de Barcelona mitjançant el
Pla de Concertació 2013, la realització de mesures sonomètriques per avaluar el nivell de
soroll de l'autopista AP7-B30 en el seu pas pel barri de Mas Gener.
- El 24 de febrer de 2014 l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va transmetre una carta al
Ministeri de Foment adjuntant l'informe tècnic de la Diputació de Barcelona, demanant-li
que tingués en compte els resultats obtinguts en fer el nou mapa estratègic de soroll i li va
remetre informació respecte de les mesures i actuacions contra el soroll executades en el
terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
- Tot plegat va conduir a l’aprovació a que al desembre de 2016 la Comissió de Foment del
Congrés dels Diputats aprovés una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana per resoldre de forma definitiva i immediata els problemes de soroll provocats
pel trànsit a l’autopista AP7-B30 en el seu pas per Mas Gener acordant la incorporació en els
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 una partida pressupostaria per
desenvolupar les mesures necessàries a fi i efecte de minimitzar els nivells de soroll
provocats per l’AP7-B30 a Mas Gener. És cert que després no es va incorporar aquesta
partida als pressupostos i no es van portar a terme les actuacions, situación que ha portat al
Ple Municipal de Sant Cugat a reclamar actuacions de nou.
Plantegem al ple l'aprovació dels següents acords en relació a reclamar actuacions i generar noves
evidències sobre mesures protectores contra la contaminació acústica causades per la
infraestructura viàriaAP-7-B-30 al municipi de Rubí:
ES PROPOSA:
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1. Instar al Ministeri de Foment a portar a terme la seva proposta d'actuació contra el soroll, definida
al
mapa
estratègic
de
soroll
de
desembre
de
2007
(http://egra.cedex.es/MER_PRIMERA/AUTOPISTAS/MEMORIAS_resumen/Memoria-resumen_AP7AP2.pdf, pàgina 34) amb la instal·lació d’una prolongació de la pantalla acústica del P.K. INICI =
157+500 --- P.K. FINAL = 157+900, així com reasfaltar amb asfalts microgranulars o sonoreductors el
tram que recorre Rubí, de la mateixa manera que ja s'havia fet en el municipi de Molins de Rei.
2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la realització de mesures sonomètriques per part de la seva
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental que permetin actualitzar el nivell de contaminació
acústica, diürn i nocturn, provocat per l'autopista AP7-B30 en el seu pas pel límit del terme municipal
de Rubí.
3. Establir el compromís que, un cop rebut l'informe tècnic de la Diputació de Barcelona i amb la
màxima celeritat es transmetrà el mateix al Ministeri de Foment, demanant-li que tingui en compte
els resultats obtinguts en fer el nou mapa estratègic de soroll.
4. Integrar els resultats obtinguts al futur mapa de Soroll de Rubí, pendent d’elaboració al nostre
municipi.
5. Instar al Ministeri de Foment a desenvolupar totes les mesures necessàries a fi i efecte de
minimitzar els nivells de soroll provocats per l’AP7-B30 en el seu pas per Can Vallhonrat.
6. Comunicar l’adopció dels presents acords a l’Associació de Veïns de Can Vallhonrat i al Ministeri de
Foment del Govern Espanyol, així com , a l’Ajuntament de Sant Cugat per a treballar accions
conjuntes i fer pressió per tal que el Ministeri de Foment del Govern Espanyol dugui a terme les
accions necessàries.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL C's I VEÏNS PER RUBÍ INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL A
EMPRENDRE ACCIONS LEGALS PER A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL
DE RUBÍ. Exp. 4/2018/MOC.
Exposició de motius
A l'abril del 2016 el grup municipal de Ciutadans Rubí, va presentar en aquest Ple la següent moció:
La disposició final segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el Govern de la
Generalitat, amb la finalitat d'assolir els objectius de l'esmentada Llei, ha d'incrementar
progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i , prenent com a referència els
països europeus que es distingeixen per la seva excel·lència en educació, ha de situar
progressivament la despesa educativa a prop de, com a mínim, el 6% del producte interior brut,
durant els vuit anys següents a la seva aprovació.
La disposició final quarta de la Llei 12/2009, estableix que aquesta Llei entra en vigor l'endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació de la Llei 12/2009, es va
materialitzar al DOGC núm. 5422, de 16 de Juliol de 2009.
El 3 de març de 2016, en sessió núm. 10 del Parlament de Catalunya, es va aprovar una moció en la
qual, en el seu punt primer, s'insta el Govern de la Generalitat, en compliment del que disposa la
disposició final segona de la Llei 12/2009, a incrementar progressivament els recursos destinats al
sistema educatiu fins a situar la despesa educativa com a mínim en el 6% del producte interior brut
els propers cinc anys.
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En el punt segon de la moció aprovada en data 3 de març de 2016, en relació amb les llars d'infants,
el Parlament de Catalunya:
a) Constata que cal recuperar la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament del
servei públic de les escoles bressol municipals.
b) Insta el Govern de la Generalitat a garantir, tal com estableix la Llei d'Educació, un finançament de
les escoles bressol que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any acordats amb els
ajuntaments.
Exigim el compliment de l'obligació derivada de la disposició final primera, punt 1, de la Llei
d'Educació, que estableix:
“1. El Govern ha de garantir els recursos suficients per fer front a la prestació dels serveis la titularitat
delegui en els ens locals. Qualsevol nova atribució de competències nova, formalitzada per conveni
entre el Departament i l'Ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos
suplementaris necessaris per a finançar-la correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir
en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de fixar d'acord amb
les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha de ser una condició necessària perquè entri en
vigor la delegació de la competència.”
Per tot l'anterior, és pel que el Grup Municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER: Sol·licitem al Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció aprovada pel Ple del
Parlament de Catalunya el 3 de març passat de 2016, perquè garanteixi, tal com estableix la Llei
d'Educació, un finançament de les escoles bressol que cobreixi com mínim un mòdul econòmic de
1.600 € per plaça i any, i es comprometi a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i
any acordats amb els ajuntaments.
SEGON: Sol·licitem al Govern municipal a que exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya
l'abonament, a aquest Ajuntament, del deute pendent derivat de l'incompliment del seu compromís i
obligació de finançament de les escoles bressol.
TERCER.- Reclamar a la Conselleria d'Educació el restabliment dels convenis pertinents, segons el que
estipula la Llei d'Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent
clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir la prestació del
servei en les llars d'infants de titularitat municipal.
QUART.- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació el restabliment de la convocatòria de beques amb la
finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés del servei.
CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament del deute pendent derivat de les
despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despeses que correspon a la Generalitat
de Catalunya, d'acord amb la petició formulada pel Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per la educació a
Catalunya.
SISÈ.- Reclamar a la Generalitat que s'han destinat els 139 milions d'euros dels exercicis 2012, 2013 i
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2014, anys en els quals la Conselleria d'Educació tenia assignada una partida finalista per a aquests
centres sense que s'arribés a executar cap via de finançament.
SETÈ. - DONAR TRASLLAT al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de Rubí a les llars d'infants
públiques del nostre municipi i als seus AMPAS.

El passat mes de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a diferents
governs locals en el contenciós corresponent al deute pendent dels cursos entre 2012 i 2015 de les
escoles bressol municipals.
La sentència reconeix als ajuntaments el dret a rebre les subvencions corresponents als cursos 20122013, 2013-2014 i 2014-15 perquè considera que "la Generalitat manté la responsabilitat financera
respecte a les llars d'infants gestionades per la Generalitat", basant-se el que dictamina la llei 5/2004
de creació de llars d'infants. Sobre la delegació de pagament en les diputacions, el jutge considera
que "no hi ha base per considerar que aquestes ajudes provincials es fessin a compte i en substitució
de la Generalitat".
D'aquesta manera, la sentència clarifica el deure de la Generalitat que es va comprometre, el 2005, a
cofinançar aquests serveis municipals a partir d'un pla autonòmic que preveia potenciar l'educació
infantil (de 0 a 3 anys). En ell, es fixava un ajut de 1.800 euros que amb la crisi es va reduir, primer, a
1.600 i, segon, a 1.300.
Vist l'incompliment reiterat de la Generalitat de Catalunya dels seus compromisos així com per
l'incompliment del pagament del deute existent per aquest concepte amb el nostre ajuntament,
proposem al Ple l'adopció del següent acord:
ES PROPOSA:
PRIMER: Sol·licitem al Govern municipal que emprengui accions legals contra el Departament
d'Ensenyament de Catalunya per exigir judicialment l'abonament, a aquest Ajuntament, del deute
pendent derivat de l'incompliment del seu compromís i obligació de finançament de les escoles
bressol, entre el període 2015-2016 , 2016-2017,2017-2018, més els interessos que corresponguin.
SEGON: DONAR TRASLLAT al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de Rubí a les llars d'infants
públiques del nostre municipi i als seus AMPAS.

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CDC DE CANVIS EN LA CAMPANYA DE NADAL EN
BENEFICI DEL COMERÇ LOCAL, EXP. 5/2018/MOC.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La campanya de Nadal és un dels moments més importants de l’any, tant des del punt de vista de la
cultura i de les tradicions, com també de l’activitat comercial i l’economia local. Per aquest motiu és
necessari repensar el conjunt d’accions que conformen la campanya de Nadal a Rubí per tal de
valorar-ne l’èxit i proposar possibles millores si s’escau. Des del nostre grup volem aportar a aquest
debat amb el conjunt de valoracions i propostes de millora que desenvolupem a continuació.
1- La recepció del Reis Mags a l’Escardívol afecta negativament el comerç local.
L’opció de centrar bona part de la inversió i espectacularitat de la cavalcada de Reis en la recepció a
l’Escardívol implica el tancament del pàrquing durant els dies 2 a 6 de gener. Un fet que perjudica al
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comerç local ja que el principal pàrquing de rotació gratuït del centre queda inhabilitat els dies de
més activitat comercial de l’any.
Mentre a Rubí es dóna una gran importància a la recepció amb un gran escenari i totes les despeses
que comporta, altres ciutats opten per centrar els esforços en la cavalcada mateixa. Rubí podria fer la
recepció a l’amfiteatre del Castell, aprofitant així un espai en el que es van invertir 1.200.000 d’euros
el 20101 i que del què se’n fa un ús escàs, alliberant el pàrquing de l’Escardívol en plena campanya
de compres de Reis.
2. La Fira de Nadal a la plaça Dr. Guardiet no funciona. La plaça Pearson com a alternativa.
L’actual ubicació de la fira de Nadal s’ha comprovat que no és l’idònea ni pels paradistes ni pel
conjunt del comerç local. La plaça Dr. Guardiet no ha funcionat com a espai per la fira segons els
propis paradistes2. La poca afluència de gent tampoc no genera moviment en aquella zona de la
ciutat durant la campanya de Nadal a excepció dels moments amb animació infantil i la parada d’el
“trenet” dels comerciants.
La plaça Pearson és una alternativa on la Fira podria prendre més rellevància com a complement a la
pista de gel, en una plaça amb ambient nadalenc i una replantejament del tipus de parades, més
enfocades a producte de Nadal.
3. Aparadors Vius tota la temporada.
L’existència de locals comercials en lloguer tampoc no ajuda l’èxit comercial de la ciutat. El projecte
Aparadors Vius proposat pel PDeCAT i aprovat al Ple a l’abril del 2016 es va executar per part de la
regidoria de comerç conjuntament amb l’EDRA al carrer Maximí Fornés.
Entenem la necessitat de recuperar el concepte inicial del projecte de promoció de locals comercials.
Un projecte que es basi aquesta vegada en vínils per temporades que millorin la imatge dels locals
tancats i que incentivin les inversions en comerços de la ciutat.

1
http://www.elpuntavui.cat/article/1-territori/10-administracions/116014-la-propostadepressupost- del-govern-de-rubi-preveu-una-reduccio-de-88-milions.html
2 http://elmon.cat/totrubi/successos/fira-nadal-diu-adeu-vendes-fluixes
4. Més llum i més decoració de Nadal.
Una de les queixes habituals dels comerciants és la manca d’il·luminació dels carrers, cal que es
reforci de manera general. Així mateix considerem necessari ampliar les zones amb decoració
nadalenca i reforçar-la als carrers comercials durant les festes.
5. Millor gestió comerç i les subvencions.
Enguany no s’ha realitzat el concurs al millor aparador de Nadal pel pagament amb retard de les
subvencions al comerç. Entenem que activitats com aquesta, que es repeteixen anualment, no poden
quedar aturades per una gestió lenta de l’entrega de les subvencions.
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Posem de manifest que la regidoria de comerç ha vist el seu personal reduït en un 50% sense que
s’hagi cobert, la qual cosa redueix la capacitat de l’Ajuntament de dur a terme la seva tasca de
promoció del comerç local.

Per aquests motius des del Partit Demòcrata proposem per a la seva adopció al Ple de l’Ajuntament
de Rubí:

Primer.- Canviar d’ubicació la recepció dels Reis d’Orient per alliberar el pàrquing de l’Escardívol els
dies 2 a 6 de gener, traslladant la rebuda a l’amfiteatre del Castell.
Segon.- Traslladar la Fira de Nadal de la plaça Dr. Guardiet a la plaça Pearson com a complement de
la pista de gel.
Tercer.- Recuperar la proposta Aparadors Vius que es va aprovar al Ple i adaptar vínils disenyats per
temporades amb l’objectiu d’incentivar les inversions comercials.
Quart. - Millorar la il·luminació dels carrers comercials de la ciutat i ampliar les zones amb decoració
nadalenca.
Cinquè.- Instar al pagament de les subvencions al comerç per tal de garantir les activitats de
promoció com el concurs d’aparadors.
Sisè.- Cobrir les baixes de personal de la Regidoria de Comerç per tal de recuperar el 100% del
personal de l'àrea i garantir els efectius necessaris per a un adequat funcionament tècnic.
Setè.- Fer arribar aquesta moció a Rubí Comerç i a la CECOT-Rubí.

14. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CDC PER A LA REALITZACIÓ D’UNA AUDITORIA
SOBRE EL TEMPS DE RESPOSTA DE L’AJUNTAMENT A LES INSTÀNCIES PRESENTADES PER LA
CIUTADANIA, EXP. 6/2018/MOC.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La ciutadania té dret a rebre les respostes pertinents a les seves peticions, denúncies,
instàncies, preguntes o suggeriments a l’administració local. Les noves tecnologies han facilitat el
contacte directe i una bona part de la ciutadania interpel·la l’Ajuntament al seu compte de twitter.
Tanmateix la major part de les interaccions continuen sent a través del sistema més formal
d’instàncies a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
Atès que hem rebut queixes de persones que no reben resposta o bé, quan la reben, la reben al cap
de molts mesos, des del Partit Demòcrata creiem que cal realitzar un exercici de transparència i de
fiscalització del govern que es tradueixi en saber el temps de resposta a les instàncies ciutadanes.
L’objectiu ha de ser el de poder comptar amb les dades reals per poder fixar uns objectius i terminis
de millora d’aquest servei.
Per aquests motius proposem per a la seva adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí:
PROPOSO:
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Primer.- Realitzar una auditoria sobre el temps de resposta de les diferents àrees de
l’Ajuntament a les instàncies presentades per part de la ciutadania a través dels diferents canals
existents.
Segon.- Fer arribar aquesta moció i els resultats de l’auditoria a la Síndica de Greuges de la ciutat.

15. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIALS D’ICV-E, AUP-CAV-PA I VR DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
INSTANT EL GOVERN DE LA GENERALITAT A RESOLDRE AMB CARÀCTER GENERAL ELS
COMPROMISOS ADQUIRITS PER AL COFINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Exp.
7/2018/MOC.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular
creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. Aquesta llei tenia la intenció de fer
un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea que l’educació en
la petita infància, entre el naixement i els 3 anys era clau pel bon desenvolupament de les persones.
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de l’educació
Infantil amb un objectiu molt clar :
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els
efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa d’educació
infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat;
el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat… Durant l’educació infantil
s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i de les manifestacions
evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada
a llurs característiques singulars….” (Article 56).
És en el curs 2005-2006, quan el Govern de la Generalitat fa un salt qualitatiu en el finançament del
zero a tres: s’aporten 5.000 € per a la creació de cada plaça de titularitat pública nova (construcció de
llars d’infants) i s’incrementen els 1.100 € d’anteriors governs fins als 1.800 € anuals (despeses de
funcionament de les llars d’infants). Els ajuntaments es feien càrrec de la part d’inversió no coberta
pel Govern i assumien la part restant del cost de despeses de funcionament conjuntament amb les
famílies.
A partir del 2011 es va passar dels 1.800 euros anuals per infant a 1.600 primer, després a 1.300 i el
2014 es van eliminar del tot. Cal recordar la situació pressupostària de la Generalitat i que el govern
espanyol havia deixat de finançar l’educació del zero a tres anys per part del govern del PP (17
milions d’euros) i, posteriorment, el govern Zapatero va eliminar la gratuïtat del segon cicle
d’educació infantil, deixant de pagar 57 milions d’euros.
En aquell moment, tot i que la Generalitat va intentar reduir la despesa compromesa, no va ser
possible aconseguir el suport del món municipalista i es va optar per un acord marc amb les
diputacions per compensar el dèficit en el finançament. L’acord marc amb les diputacions va establir
la quantia de 875 €m per infant/any, però en aquests moments s’ha arribat a la mitjana de 1000 €
infant/any, si es consideren els diferents conceptes d’ajut
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per
tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Això va permetre que a
comarques i ciutats de la demarcació de Barcelona amb molta població infantil entre els 0 i 3 anys
incrementessin l’oferta. En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc
entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del sosteniment de les
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places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals i s’establia una
aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L’acord preveia que el cost
de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el
Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat:
1800€. Segons aquests acords la Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011/12. No ho va
fer i es va plantejar anar passant de 1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1000€
per acabar en els 875€.
A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una
suplència espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és la demarcació amb
major nombre de places 0-3. L’import total de les aportacions de la Diputació de Barcelona per
Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de 20 milions d'euros que
inclouen a algunes subvencions a escoles bressol privades i beques menjador. Cal no oblidar que
aquests ja eren recursos adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al
món local que es deixen de fer.
En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la
Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns casos,
compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en funció de la renda
familiar.
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la
Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos pactats el 2005 i el 2010
i percebre els imports corresponents de les anualitats de 2012, 2013, 2014 (cursos escolars 2011-12,
2012-13, 2013-2014).
Fruït del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va fer arribar,
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí
de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis
d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament va ser: “la necessitat
transferir l’import de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a
d’altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament”. L’any
2012 es van transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius i
39.000.000€ l’any 2014.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als ajuntaments de
Cornellà, L’Hospitalet i Esplugues que van practicar una actuació judicial individualitzada en el
contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol,
sentència que s’estendrà amb seguretat als altres ens locals inclosos a la demanda col·lectiva, i que
obligarà la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al
sosteniment de les llars d’infants municipals.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre de 2010 i
ha suplert l’acció de govern –obligada a la subvenció- amb fórmules arbitràries, com per exemple
convenis bilaterals amb determinats ens locals que han vingut a substituir la via del conveni o acord
marc per altres vies de finançament intervingudes per les Diputacions que han assumit parcialment
l’auxili necessari, en defecte del titular de la competència i l’obligació.
Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica (el Conveni o
Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions previstes, els
terminis de pagament i el compliment de l’obligació, comprometent partides pressupostàries
concretes amb habilitació de fons suficients
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El grup d’ICV-E de l’Ajuntament de Rubí proposa al Ple l’adopció dels següents,
ES PROPOSA:
1. Instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general
els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que
s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons
suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les
administracions locals des del curs 2012-2013.
2. Instar a la FMC, a l’ACM i al proper Govern de la Generalitat que s’assoleixin un acord de
regularització del finançament dels anys posteriors a la sentència del TSJC a fi efecte de donar
compliment a l’Acord Marc de 19 de novembre de 2010 que van signar la Generalitat de
Catalunya, la FMC i l’ACM.
3. Instar al govern de l’estat a restituir les subvencions per al finançament de les escoles bressol.
4. Instar al govern de l’estat que torni a reconèixer la gratuïtat del segon cicle d’educació infantil
i aporti les subvencions corresponents.
5. Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, d’elaboració d’una nova
proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3
anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment
de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del
10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants
d’iniciativa social.
6. Instar el govern de l’Ajuntament de Rubí a requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant
una reclamació prèvia, que faci efectiu el pagament de totes les quantitats que deu a aquest
ajuntament pel funcionament i escolarització de l’escola (escoles) bressol municipals, més els
interessos legals que corresponguin.
7. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de Barcelona i a les
entitats municipalistes de Catalunya.

16. ASSUMPTES URGENTS.

17. PRECS I PREGUNTES.
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