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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 2 de maig de 2019. Constatada l’existència
del quòrum 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 3/2019
DE 28 DE MARÇ DE 2019, 4/2019 D’1 D’ABRIL DE 2019 I 5/2019 DE 5 D’ABRIL DE
2019
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. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES
RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES DELEGADES DICTATS ENTRE L’1 DE MARÇ I
EL 31 DE MARÇ DE 2019 EXP. 12/2019/SGSI-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 de març i el 31 de març de 2019, s’han dictat els
Decrets i les Resolucions que van des del número 958, de data 1 de març, al número
1603, de data 29 de març, 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 de març al 31 de març de 2019,
i que van des del número 958, de data 1 de març al número 1603, de data 29 de març,
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.
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3. ESMENA ERROR MATERIAL EN L’EXPEDIENT RELATIU AL SERVEI MUNICIPAL
DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE RUBÍ EXP. 13/2018/CONT-E
Vist que per acord de Ple de l’Ajuntament en data 10 d’octubre de 2017, s’aprovà per
majoria absoluta donar per assabentat a l’Ajuntament de Rubí de la transformació de la
mercantil “Corporación Española de Transporte SAU” a “Corporación Española del
Transporte SLU”, d’acord amb l’escriptura formalitzada davant el notari de Madrid, Javier
Navarro-Rubio Serres en data 26 d’abril de 2016 i amb el número 714 del seu protocol,
d’elevació a públic d’acords socials de transformació de societat anònima en societat
limitada.
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2019, s’aprovà per
majoria absoluta ordenar que l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE
SA, amb NIF número A79072823, adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics
en règim de gestió interessada relatiu al servei municipal de transport urbà de viatgers de
Rubí, continuï prestant el servei durant un període màxim de sis mesos addicionals a la
data d’acabament de la pròrroga actual, durant el període 1 de març de 2019 a 31 d’agost
de 2019, de conformitat amb el previst a la clàusula 1.3 del plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte.
Atès que s’ha detectat un error material de fet en l’acord aprovat per Ple de l’Ajuntament
en data 31 de gener de 2019, ja que no es va tenir en compte la nova denominació i NIF
de l’empresa i s’hauria d’haver emprat la denominació social de CORPORACIÓN
ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SLU amb NIF núm. B79072823, i per tant, allà on diu
“CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA amb NIF número A79072823”, ha
de dir “CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SLU amb NIF núm. B79072823”.
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, les Administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Vist l’informe jurídic de contractació emès pel TAG del servei de Contractació en data 20
de març de 2019.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i el regidor delegat de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 20 de març de 2019.
Atès que les facultats per aquesta contractació les té el Ple Municipal
Per tot això,
ES PROPOSA:

Primer.- Modificar l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 31 de gener de
2019, per ordenar que l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA,
amb NIF número A79072823, adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics en
règim de gestió interessada relatiu al servei municipal de transport urbà de viatgers de
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Rubí, continuï prestant el servei durant un període màxim de sis mesos addicionals a la
data d’acabament de la pròrroga actual, durant el període 1 de març de 2019 a 31 d’agost
de 2019, de conformitat amb el previst a la clàusula 1.3 del plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, en
el sentit que allà on diu:
“CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA amb NIF número A79072823”,
ha de dir,
“CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SLU amb NIF núm. B79072823”.
Segon.- Publicar al Perfil del contractant aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta
contractació i a l’empresa concessionària, CORPORACION ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE SLU.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA.
EXPEDIENT NÚM. 56/2019/HISENDA-E
Antecedents o Fets
1.- En data 3 d’abril de 2019 en proposta de l’Àrea de Serveis Territorials, es sol·licita la
tramitació d’un expedient de modificació pressupostària en la modalitat de transferència
entre aplicacions de diferents àrees de despesa. La motivació de la modificació és la
necessitat pel Servei de Brigada de la compra de 3 furgonetes, la substitució de les 3 mes
antigues i la reposició d’una moto.
2.- 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.
3.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen reductibles
sense que es pertorbi el respectiu servei.
4.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix,
només representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
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5.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
-

Proposta de modificació pressupostària amb data 3 d’abril de 2019 signada pel director i la
regidora de l’Àrea de Serveis Territorials.
Informe de data 27 de març de 2019 signat per la coordinadora d’Àmbit d’Obra i Espai
Públic.
Document comptable de la retenció de crèdit de l’aplicació pressupostària a disminuir amb
número 220190006063 i 22019006064 comptabilitzat.
6.- Vist l’informe de la tècnica de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis
Econòmics i de la Interventora de data 5 d’abril de 2019, emès conforme l’article 4 del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració
local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
7.- L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, d’acord amb l’article
179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Fonaments de dret

1- Articles 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.
2- Articles 34, 40 a 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.
3- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4- Reial 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.
5- Ordre 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.
6- Ordre 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.
7- RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
8- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat.
9- Article 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2018 prorrogat.
Vista la proposta del director i la regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 5 d’abril
de 2019, i del informe tècnic de data 27 de març de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 44/2019,
de Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018 prorrogat, en la modalitat de
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transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa i per import 22.500,00 euros,
d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj.

Descripció

Org.
4U049

Prog
1532B

Eco.
20400

4U049

1532B

22699

Arrendament de material de
transport
Altres despeses diverses

TOTAL

Modif.
14.000,00€
8.500,00€
22.500,00€

Aplicacions a incrementar:
Aplicació
Proj.

Org.
4U042

Prog.
9200A

Descripció
Eco.
62400

Altres elements de transport

TOTAL

Modif.
22.500,00€
22.500,00€

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.
TERCER.- 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.

5. PROPOSTA DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI. EXPEDIENT NÚM. 57/2019/HISENDA-E
Antecedents o Fets
En data 15 d’abril de 2019 de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, es sol·licita la
tramitació d’un expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb altres aplicacions de despesa. La motivació de la modificació és
la necessitat de crear l’aplicació pressupostària 1U053 4312A 2269901, per no està
contemplada en el pressupost 2018 prorrogat i poder fer front a la despesa relacionada en
l’extinció; de mutu acord, d’un contracte d’adjudicació del Mercat Municipal, d’acord amb
els informes tècnics adjunts.
Atenent amb el que estableix l’article 177.4 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
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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 es
finança amb baixes d’altres partides del pressupost vigent no compromesos, les dotacions
de les quals s’estimen reductibles sense que es pertorbi el respectiu servei.
El servei ha realitzat la retenció corresponent a l’aplicació pressupostària a disminuir en la
modificació.
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica i diferent
àrea de despesa.
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica i diferent
àrea de despesa.
La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
•
•
•

Proposta de modificació pressupostària amb data 15 d’abril de 2019 signada pel director i
el regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Informe tècnic de data 12 d’abril de 2019 signat per la responsable del Servei de Comerç i
l’informe tècnic de data 12 d’abril de 2019 signat per la coordinadora de l’Àmbit d’Obres i
Espai Públic.
Documents comptables de la retenció de crèdit de les aplicacions pressupostaries a
disminuir amb número 220190005582, 220190005584, 220190005585, 220190005586 i
220190005587 comptabilitzats.
Vist l’informe de la tècnica de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis Econòmics i
de la Interventora de data 16 d’abril de 2019, emès conforme l’article 4 del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració local amb
Habilitació de Caràcter Nacional.
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

-

-

Articles 169,170,172, 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 34 a 38 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.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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-

-

-

Reial 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.
Ordre 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.
Ordre 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.
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat.
Article 8è i 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2018 prorrogat.
Vista la proposta del director i el regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 16 d’abril de 2019, i de l’informe tècnic de data 12 d’abril de 2019 signat per
la cap d’Obra i Espai Públic, i de l’informe tècnic de data 12 d’abril de 2019 signat per la
cap del Servei de Comerç, que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 47/2019, de
Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018 prorrogat, en la modalitat de
crèdit extraordinari i per import 62.000,00 euros, d’acord amb el següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj.

Descripció

Org.
1U015

Prog
4330D

Eco.
22799

1U005

9202C

22706

1U015

4330E

22799

1U079

4250H

1U079

4250I

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Estudis i treballs tècnics

Modif.
8.000,00€
20.000,00€
15.000,00€

22706

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Estudis i treballs tècnics

22706

Estudis i treballs tècnics

11.000,00€

TOTAL

8.000,00€

62.000,00€

Aplicacions altes:

8

Aplicació
Proj.

Org.
1U053

Prog.
4312A

Descripció
Eco.
2269901

Altres despeses diverses.
Indemnitzacions mercat

TOTAL

Modif.
62.000,00€
62.000,00€

2. 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.
3. 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.

6. PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES DEL
PRESSUPOST PRORROGAT 2018 I LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.
49/2019 PER ADEQUAR ELS CRÈDITS A LES SUBVENCIONS NOMINATIVES
APROVADES EXP. 60/2019/HISENDA-E
Antecedents o Fets
En data 31 de desembre de 2018, es va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 6406/2018 la
pròrroga del pressupost 2018 per a l’exercici 2019. A data d’avui en cara no s’ha aprovat
el pressupost de l’exercici 2019 i per tant, l’Ajuntament de Rubí es troba en situació de
pròrroga pressupostària.
La pròrroga del pressupost suposa que es prorroguen automàticament els crèdits de
l’exercici anterior, no obstant té un caràcter excepcional i temporal fins que s’aprovi el nou
pressupost de l’exercici 2019, és per això que s’exclouen de la mateixa “els crèdits
destinats a programes o actuacions que finalitzin en l’exercici del pressupost que es
prorroga”.
De la delimitació temporal dels crèdits del pressupost i del caràcter automàtic de la
pròrroga del pressupost, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, conclou
mitjançant la circular 1/2019, que tots aquells crèdits que figurin en els estats de despeses
del pressupost prorrogat relatius a subvencions amb assignació nominativa, que van
habilitar la concessió directa de les citades subvencions en l’exercici anterior perden el
benefici de “nominativitat” en el pressupost prorrogat. De la mateixa manera, ja no
concurreixen els supòsits d’exenció de la fiscalització prèvia previstos en l’article 151e) de
la Llei de General de Pressupostos (LGP), i en el cas d’estar davant de subvencions a les
que resulti d’aplicació la Llei General de Subvencions (LGS), la seva concessió directa
hauria d’amparar-se en altres supòsits previstos en l’apartat 2 de l’article 22 de la LGS,
diferents de l’epígraf a).

9

Atenent al que s’estableix en l’apartat anterior és necessari aprovar l’annex de
subvencions nominatives del pressupost prorrogat de l’exercici 2018 al 2019, tot adequant
el mateix al Pla Estratègic de Subvencions vigent. Així mateix, s’hauran de dotar del crèdit
pressupostari suficient i adequat les subvencions aprovades, impulsant en aquest mateix
expedient una modificació pressupostària per transferència de crèdit i crèdit extraordinari.
Atenent amb el que estableix l’article 177.4 i 180 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
36 i 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 per
crèdit extraordinari es finança amb baixes i minoracions d’altres partides del pressupost
vigent no compromesos, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense que es
pertorbi el respectiu servei.
El servei ha realitzat la retenció corresponent a l’aplicació pressupostària a disminuir en la
modificació.
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.
La documentació que s’adjunta a l’expedient és la següent:
•
Informes signats pels directors de les diferents àrees informant de les subvencions
nominatives que calen aprovar en el pressupost prorrogat que motiven l’inici de
l’expedient.
•
Documents comptables de la retenció de crèdit de les aplicacions pressupostaries
a disminuir amb número 220190007790, 220190007791, 220190007792, 220190007793,
220190007794, 220190007795, 220190007796 i 220190007797comptabilitzats.
Vist l’informe de la tècnica de la Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis Econòmics i
de la Interventora de data 16 d’abril de 2019, emès conforme l’article 4 del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració local amb
Habilitació de Caràcter Nacional.
L’òrgan competent per l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, d’acord amb l’article 179.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Fonaments de dret
Articles 169,170,172, 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 34 a 38 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.
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Reial 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.
Ordre 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.
Ordre 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.
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat.
Article 8è i 10è i 69è de les Bases d’Execució del Pressupost 2018 prorrogat.
Article 21.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 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.
Circular 1/2019 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, sobre
els efectes de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat aprovats per un exercici
en relació als crèdits integrats en aquesta última relatius a les subvencions nominatives.
Decret d’Alcaldia 1473/2019 de 21 de març pel qual s’aprova el Pla Estratègic
de Subvencions 2019-2021 de l’Ajuntament de Rubí.
Vista la proposta de la directora i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de data
16 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic data 16 d’abril de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
1. Aprovar l’annex de subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat atenent al
següent detall:

SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2018 prorrogat

ÀMBIT ALCALDIA-GERÈNCIA
1350. PROTECCIO CIVIL
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Pressupos
t 2018
prorrogat

9U08
0

1350
A

48003

Subvenció Associació Voluntaris de Protecció
Civil

2.000,00

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
4310. COMERÇ

1U01
6

4310
A

48001

Conveni Associació de Comerciants, Serveis i
Restauració de Rubí pel projecte de gestió de
Dinamització Comercial.

37.500,00

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
2310. ACCIÓ SOCIAL
3U03
3
3U03
3
3U03
3
3U03
3

2310
A
2310
B
2310
B
2310
B

48006

Subvenció conveni Club Esportiu Horitzó per
l'organització d'activitats esportives adaptades.
Subvenció a l'entitat ASAV. Programa de rebost
d'aliments.
Subvenció a l'entitat FRATER NADAL. Programa
de rebost d'aliments.

38.700,00

48005

Subvenció a Creu Roja. Rebost

39.000,00

48002
48004

5.700,00
24.500,00

2313. CIUTADANIA I CIVISME

3U05
9

2313
D

48001

3U05
9

2313
D

48002

3U05
9
3U05
9

2313
D
2313
D

48003
48004

Subvenció Casal de la Gent Gran de Primer de
Maig, pel taller de teatre, de risoteràpia i
d'informàtica.
Subvenció Agrupació de Gent Gran de Rubí, pel
taller de manualitats, d'estimulació cognitiva,
risoteràpia i excursió.
Subvenció Associació de Gent Gran de Rubí i el
seu entorn, pel taller de manualitats, dansa i
ioga.
Subvenció Aula d'Extensió Universitària de Rubí,
per xerrades divulgatives i activitats culturals.

700,00

700,00

1.400,00
1.200,00

3260. PROMOCIÓ EDUCATIVA
3U03
6

3260
E

48003

Conveni col·laboració Fundació Autònoma
Solidària. Projecte ITACA.
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4.650,00

3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6
3U03
6

3260
E
3260
E
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
D
3260
E

48005
48006
48015
48016
48017
48018
48019
48020
48021
48022
48023
48024
48025
48026
48027
48028

Subvenció Esbart Dansaire de Rubí. Campanya
dansa a les escoles.
Subvenció Aula Jove.Programa reforç escolar
curs 18-19.
Subvenció Escola Joan Maragall pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Rivo Rubeo pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Teresa Altet pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció CEE Ca n'Oriol pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Mossèn Cinto Verdaguer pel
Transport d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Ca n'Alzamora pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Torre de la Llebre pel
Transport d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola del Bosc pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Ramon Llull pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola 25 de Setembre pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Montesori pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Pau Casals pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció Escola Schola pel Transport
d'activitats pedagògiques.
Subvenció a l'AMPA del CEE Ca n'Oriol per al
projecte de Musicoteràpia.

42.152,35
3.000,00
4.999,17
3.684,65
3.545,23
3.385,89
3.060,58
2.549,38
2.396,68
2.018,26
2.463,07
3.352,70
2.529,46
1.805,81
1.208,30
7.400,00

3340. PROMOCIÓ CULTURAL
3U04
1
3U04
1
3U04
1

3340
E
3340
E
3340
E

48007

Subvenció CECAR per al Dia de Andalucía en
Rubí.
Subvenció Sant Antoni Abad activitats
tradicionals i Rua Tres Tombs.

65.800,00

48008

Subvenció Associació Promoció de l'espectacle
infantil La Xarxa per programació d'espectacles
infantils i juvenils.

4.500,00

48006
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8.500,00

3U04
1

3340
E

48009

3U04
1

3340
E

48010

3U04
1

3340
E

48011

Subvenció Associació Cultural Sant Galderic per
Fira i activitats de Sant Galderic.
Subvenció Associació d'Amics d'Automòbils
Antics, programa de trobades, ral·lis i difusió
automòbils antics.

3U04
1

3340
E

48012

Subvenció Colla de Geganters de Rubí,
programa sortides, trobades i activitats de difusió
de la cultura gegantera.

3U04
1
3U04
1

3340
E
3340
E

48013
48015

Subvenció Associació d'Animació Cultural carrer
Sant Jaume per Festes Carrer St. Jaume.

Subvenció Associació de Pessebristes de Rubí
per a l'exposició de diorames.
Subvenció Arkam pel Festival Internacional de
Curmetratges

2.500,00
2.500,00

2.200,00

14.000,00
1.200,00
5.400,00

3410. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT
3U04
0

3410
B

48000

Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala.
Programa de manteniment inici curs.

3U04
0

3410
C

48003

Subvenció Club Cent Patins. Base. Competicions
nacionals i internacionals i temporada esportiva
competicions catalanes.

3U04
0

3410
C

48006

Subvenció Unió Esportiva Rubí. Temporada
esportiva competicions escolars i federades.

61.000,00

3U04
0

3410
C

48007

Subvenció CE Olímpic de Can Fatjó. Temporada
esportiva competicions escolars i federades.

18.000,00

3U04
0

3410
C

48008

Subvenció CE Esportiu Rubí Futbol Sala.
Temporada esportiva competicions federades.

15.000,00

3U04
0

3410
C

48009

Subvenció CF Juventud 25 de Septiembre.
Temporada esportiva competicions escolars i
federades.

18.000,00

3U04
0

3410
C

48010

Subvenció Unió Atlètica Rubí. Temporada
esportiva competicions escolars i federades.

9.000,00

3U04
0

3410
C

48011

3U04
0

3410
C

3U04
0

3410
C

30.000,00

9.000,00

48012

Subvenció Club Esportiu Horitzó. Programa
d'activitats esportives i esportiu-socials.
Subvenció Club Voleibol Rubí. Temporada
esportiva competicions federades i 24 hores de
voleibol.

5.800,00

48013

Subvenció CEB Sant Jordi. Temporada esportiva
competicions federades.

6.500,00
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3.600,00

3U04
0

3410
C

48014

Subvenció Club Handbol Rubí. Temporada
esportiva competicions federades.

2.000,00

3U04
0
3U04
0
3U04
0
3U04
0
3U04
0

3410
A
3410
A
3410
A
3410
A
3410
A

48015

Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala.
Escola Esportiva.

3.100,00

48016

Subvenció CEB Sant Jordi. Escola Esportiva.

2.500,00

48017

Subvenció Club Voleibol Rubí. Escola Esportiva.

1.100,00

48018

Subvenció Handbol Rubí. Escola Esportiva.

1.000,00

48019

Subvenció Club Cent Patins. Escola Esportiva.

1.000,00

3U04
0

3410
C

48022

Subvenció Club Petanca Les Torres-Rubí.
Temporada esportiva i "Open Ciutat de Rubí de
Petanca".

5.000,00

3U04
0
3U04
0
3U04
0

3410
C
3410
C
3410
B

Subvenció Escola Regina Carmeli. Temporada
esportiva competicions esportives i federades.
Subvenció GAER. Temporada esportiva
48025 gimnàstica.
480000 Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala.
1
Programa de manteniment final curs.
48024

4.500,00
2.000,00
26.000,00

3420. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
3U04
0
3U04
0

3420
A
3420
A

3U04
0
3U04
0
3U04
0
3U04
0

3420
A
3420
A
3420
A
3420
A

48000
48001
48002
48004
48007
48008

Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala.
Conveni dinamització pavelló de Can Rosés.
Subvenció Club Boxeo Rubí. Gestió instal·lació
esportiva.
Subvenció Unió Atlètica Rubí. Conveni gestió
pistes d'atletisme.
Subvenció CF Juventud 25 de Septiembre.
Gestió instal·lació esportiva.
Subvenció CEB Sant Jordi. Gestió instal·lació
esportiva.
Subvenció CE futbol Can Mir. Gestió instal·lació
esportiva.

64.669,00
8.500,00
76.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00

9242. COOPERACIÓ INTERNACIONAL

3U05 9242
9
A

48005

Subvenció Fons Català de Cooperació i
Desenvolupament per campanyes
d'emergències.
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30.000,00

3U05 9242
9
A

48007

Comissió Catalana Ajuda als refugiats per a la
gestió del projecte d'ajuda a persones refugiades

TOTAL SUBVENCIONS NOMINATIVES 2018 A 2019

23.000,00

803.970,53

2. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. 49/2019 en la modalitat de
crèdit extraordinari i transferència de crèdit, per import de 109.800,00 euros, segons el
següent detall:
Aplicacions a disminuir:
Aplicació
Proj. Org.

Prog

Descripció
Eco.

3U033 2310C 46500

3U036 3260D 48013

Conveni equip atenció a infàncies i
adolescència (EAIA) pel seguiment i
intervenció en expedients d'alt risc.
Subvenció a l'AMPA M.Cinto Verdaguer
per a situacions d'especial dificultat que
impedeixin el seu funcionament amb
normalitat.
Conveni Centre d'Estudis Rubinencs per
edició i impressió del Butlletí.
Conveni Museu Vallhonrat, programació
expositiva i activitats educatives.
Suport al Festival de dansa Rubifolk Esbart Dansaire de Rubí.

3U041

3330A

48002

3U041

3330A

48004

3U041

3340E

48004

3U041

3340E

3U040

3420A

48014 Subvenció Sant Antoni Abad. Suport Espai.
Subvenció Unió Atlètica Rubí. Conveni
48002 gestió pistes d'atletisme.
Subvenció Fons Català de Cooperació per
millores als programes de cooperació i
48006 sensibilització

3U059 9242A
TOTAL euros

Modif.

-18.000,00

-37.000,00
-2.500,00
-2.500,00
-20.000,00
-4.800,00
-2.000,00

-23.000,00
109.800,00

Aplicacions altes:
Aplicació

Descripció

Proj. Org.
Prog. Eco.
3U033 2310B 48005 Subvenció a Creu Roja. Rebost
Subvenció Sant Antoni Abad activitats
3U041 3340E 48007 tradicionals i Rua Tres Tombs.
3U059 9242A 48007 Comissió Catalana Ajuda als refugiats per a
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Modif.
39.000,00
47.800,00
23.000,00

la gestió del projecte d'ajuda a persones
refugiades
TOTAL euros

109.800,00

3. 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.
4. 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. CORRECCIÓ CONTINGUT RLT EXP. 121/2019/RRHH-E
El Ple, en la sessió ordinària d’1 de febrer de 2018, va acordar aprovar la nova relació de
llocs de treball per a l'exercici de 2018 fruit de les darreres modificacions proposades, i
va ser publicada al BOPB de data 22.02.2018 i al DOGC de data 07.03.2018.
Fins a l’any 2016 el lloc de treball amb codi 950.- Administratiu, pertanyent al grup de
classificació C1, amb un nivell de destinació 14 i 27 punts de valoració del complement
específic, es trobava adscrit a U005 - Àrea de Planificació Estratègica, Promoció
Econòmica i Govern. Per error, a l’any 2016, es va adscriure a la Unitat de Brigada
d’Obres (U049), i així consta a l’actualitat.
Per Decret d’Alcaldia número 5987/2017, de 13 de desembre, s’aprova el nou
organigrama municipal, i l’Àrea de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i
Govern passa a denominar-se Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (ADEL).
Atès que s’ha detectat l’existència d’un error de transcripció del número corresponen a
l’àrea d’adscripció del lloc de treball 950, havent-se fet constar la U049 enlloc de la
U005.
Vist l’informe emès per la directora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 11 d’abril de
2019 pel que es proposa rectificar l’error material de transcripció de l’adscripció del lloc
de treball 950 i allà on diu: U049-Brigada d’obres ha de dir U005-Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local (ADEL).
El lloc de treball 1.465 contempla en les seves condicions especials un complement de
Jornada Partida, aprovades en les corresponents RLT dels anys 2016 i 2017. A finals de
2017, des del servei de Cultura es sol·licita la incorporació del complement de Jornada
Irregular a aquest lloc de treball, i així s’aprova en la RLT de l’any 2018.
Atès que s’ha detectat d’ofici l’existència d’un error de transcripció en les condicions
especials d’aquest lloc de treball, atenent a que es va suprimir el complement de
Jornada Partida ja existent amb anterioritat.
Vistos els informes de la cap del Servei de Recursos Humans, un de data 15 d’abril de
2019, pel que es proposa rectificar l’esmentat error material i l’altre, complementari, de
data 23 d’abril de 2019, emès a petició de la Secretaria General, en el sentit de confirmar
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que el percentatge de jornada irregular associat a aquest lloc de treball s’establí en el
20%, d’acord amb el Decret d’Alcaldia 3503/2017, de data 4 de juliol de 2017.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, preveu i faculta a les administracions públiques per poder
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes
Vista la proposta del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals i de la directora de l’Àrea de
Serveis Centrals de data 24 d’abril 2019 i els informes de la directora de l’Àrea de Servei
Centrals de data 11 d’abril 2019 i de la cap del Servei de Recursos Humans de dates 15
i 23 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
Primer.- Rectificar els següents errors materials de transcripció:
•
•

El de l’adscripció del lloc de treball 950: allà on diu “U049-Brigada d’obres” ha de dir
“U005- Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (ADEL)”.
El de les condicions especials del lloc de treball 1.465: allà on diu “Jornada Irregular” ha
de dir “Jornada Partida i Jornada Irregular”.
Segon.- Publicar les esmentades correccions al Butlletí Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les seccions sindicals de la Corporació.

8. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES GRANS
PER AL PERÍODE 2019-2022 EXP. 31/2019/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 gent gran de Rubí tenint en compte
l'heterogeneïtat entre les persones grans, que comporta una diferència important tant en
les situacions com en les necessitats. El Pla de mandat deia que calia facilitar
l’envelliment actiu i fomentar la participació de la gent gran.
A partir del 2016 es comença a treballar per promoure la intervenció amb les persones
grans. En aquest sentit s’han desenvolupat diversos projectes amb una perspectiva
transversal i potenciadora de l’envelliment actiu.
L’Ajuntament de Rubí durant l’any 2018 ha estat elaborant, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, el Pla estratègic de l’àmbit de les persones grans de Rubí. Per fer-lo, s’han
tingut en compte les vuit dimensions que estableix l’OMS: a) participació social i cívica, b)

18

mobilitat i transport, c) accessibilitat i ús dels espais públics i privats, d) habitatge, e)
serveis socials i de salut, f) relacions de suport i ajuda mútua, g) respecte, desigualtats i
condicions d’inclusió, i, h) comunicació i informació.
El Pla es basa en el paradigma de l’envelliment actiu, que es fonamenta en el
reconeixement dels drets humans de les persones grans i en els principis promulgats per
les Nacions Unides relatius a la independència, la participació, la dignitat, l’assistència i la
realització dels propis desigs.
La Diagnosi i el Pla d’acció a partir d’una metodologia participativa en la que s’han
dinamitzat diversos espais deliberatius a partir de focus grup. Cada focus grup ha respost
a cadascuna de les vuit dimensions. Tanmateix, s’ha realitzat un mapa dels recursos, un
anàlisi quantitatiu i un mapa d’actors.
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 28 de febrer de 2019, va aprovar
sol·licitar a l’Imserso entrar a formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats
Amigables amb la Gent Gran. D’aquesta manera l’Ajuntament es compromet a abordar de
manera integral els aspectes que afecten el dia a dia del nostre municipi, promovent la
participació dels mateixos interessats, la gent gran, tenint en compte les seves
necessitats, percepcions i opinions al llarg de tot el procés d'anàlisi i millora del municipi.
El Pla d’acció s’organitza en 4 eixos estratègics, a partir dels quals es defineixen 10
objectius específics que emmarquen les 38 accions que facilitaran la seva execució als
agents responsables. Aquests 4 eixos són:
1.
2.
3.
4.

Eix 1: Participació Social i Cívica.
Eix 2: Serveis Socials i de Salut i Relacions de Suport i Ajuda Mútua.
Eix 3: Mobilitat, Transport, Habitatge i Ús dels Espais Públics.
Eix 4: Comunicació i informació.
Vist el Pla estratègic en l’àmbit de les persones grans per al període 2019-2022.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 12
d’abril de 2019 i l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2019 que consta a l’expedient
D’acord amb les competències que reconeixen al Ple els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2 del Text Refós de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril.
Per tot això,
ES PROPOSA:

1. Aprovar el Pla estratègic en l’àmbit de les persones grans per al període 2019-2022.
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2. Donar trasllat d’aquest acord i del contingut del Pla als serveis i les àrees de l’Ajuntament
que tenen incidència en la seva execució i al personal de la corporació, a través de la
seva publicació a la Intranet Municipal.
3. Publicar el Pla estratègic en l’àmbit de les persones grans a la Seu electrònica i al Web
municipal.

9. APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
A RUBÍ EXP. 33/2019-SCIDC-E
Antecedents
El municipi de Rubí comptava amb un Protocol d’abordatge de la violència de gènere,
elaborat l’any 2006. Des d’ençà, noves legislacions, normatives i recursos s’han posat en
marxa. En conseqüència, aquest antic protocol ha quedat desfasat.
L’any 2008, s’aprova la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
L’any 2015 amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va realitzar una diagnosi que
recollia les necessitats detectades pels recursos d’atenció directa.
El Ple de Consell Comarcal del Vallès Occidental celebrat el 17 de novembre del 2016 va
aprovar, mitjançant l’acord 45/2016, el Protocol Comarcal per l’Abordatge de la violència
masclista al Vallès Occidental. Aquest té com a finalitat posar a disposició del conjunt de
professionals una eina de referència per abordar el fenomen de la violència masclista de
la manera més àgil i eficaç possible, sota una lògica comarcal compartida.
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió celebrada el 19 de juliol del 2018, va aprovar
l’adhesió al Protocol Comarcal per l’abordatge de la violència masclista al Vallès
Occidental.
Fets
Des del setembre del 2017, a través del Servei d’Igualtat, es va reprendre el treball de
revisió del Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí. La greu problemàtica
de la violència masclista és tractada de forma simultània per diferents equips
professionals. Les característiques d’aquest fenomen, la seva complexitat, l’arrelament en
el fer social i cultural i també el repte que suposa per als/a les professionals que
intervenen, converteix en important i fonamental la revisió del protocol existent i la
reactivació del circuit d’atenció amb la finalitat d’optimitzar i seguir millorant l’atenció a les
dones i de llurs fills/es.
En l’elaboració del present Protocol, s’ha tingut en compte el que defineixen tant la Llei
5/2008 com el Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència
masclista.
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Del setembre al desembre del 2017, es van mantenir reunions amb cadascun dels serveis
per tal d’informar de l’inici del procés de revisió i d’actualització, cercar el compromís de
participació en el mateix i que poguessin designar un/a representant per participar a la
Comissió Tècnica. Aquesta es va constituir amb representants dels següents serveis: el
Servei d’Informació i Atenció a les Dones, Cossos policials (Mossos d’Esquadra i Policia
Local), Serveis Socials, Serveis Sanitaris (Primària, ASSIR i Salut Mental del Consorci
Sanitari de Terrassa i Primària, ASSIR, Consulta Adolescència i Programa Salut i Escola
de la Mútua de Terrassa), Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Vallès
Occidental, Servei de Joventut municipal, Serveis educatius municipals i del Departament
d’Educació, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Servei Tècnic de Punt
de Trobada i Servei de teleassistència ATENPRO (Creu Roja), Col·legi d’Advocats de
Terrassa i el Servei de Primera Acollida de Persones Nouvingudes municipal.
El resultat d’aquest treball transversal amb els diferents serveis de la comunitat es
concreta en aquest Protocol que s’estructura en les següents parts:
1. Objectius i procés d’elaboració del Protocol: es repassa la diagnosis elaborada el 2015, es
defineixen les novetats legals de la Llei 5/2008 respecte a la llei anterior.
2. Marc conceptual: marc legal i principis ètics.
3. Treball en xarxa i l’abordatge coordinat: llei, protocol marc, circuit territorial.
4. Nivells d’intervenció: sensibilització, prevenció, detecció, atenció i recuperació.
5. Circuït per l’abordatge de la violència masclista a Rubí.
6. Agents intervinents.
7. Circuïts d’actuació específics per àmbits.
Vist el Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 24
d’abril de 2019 i l’informe tècnic de data 24 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
D’acord amb les competències que reconeixen al Ple els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2 del Text Refós de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril.
Per tot això,
ES PROPOSA:
1. Aprovar el Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí.
2. Donar trasllat d’aquest acord i del contingut del Pla als Serveis i les Àrees de l’Ajuntament
que tenen incidència en la seva execució i al personal de la corporació, a través de la
seva publicació a la Intranet Municipal.
3. Publicar el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la Seu electrònica i al
Web municipal.
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10.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2017 DEL SERVEI DE TRANSPORT
PÚBLIC EXP. 31/2019/TERRITORI-E
Vist que en sessió del Ple de l’Ajuntament de 26 de gener de 2007 es va adjudicar el
contracte de gestió de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al servei
municipal de transport urbà de viatgers de Rubí a l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA
DE TRANSPORTE, S.A. i que el 27 de febrer de 2007, es formalitza el contracte i es fixa
l’inici de la prestació el 1 de març del 2007.
Vist que el 14 de juliol de 2016 es va aprovar per acord del Ple Municipal, la pròrroga del
contracte per un termini de 2 anys, des de l’1 de març de 2017 fins el 28 de febrer de
2019.
Vist que per acord del Ple Municipal en data 26 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de Rubí es
donar per assabentat de la transformació de la mercantil “Corporación Española de
Transporte SAU” a “Corporación Española de Transporte SLU”.
Vist que a la liquidació de 2016 del Servei de transport urbà resulta un diferencial a favor
de l’Ajuntament de Rubí de 146.395,13 € i es va compensar al pagament mensual de
desembre de l’any 2017.
Vist l’informe tècnic “Liquidació Transport Urbà exercici 2017“, emès el 18 de març de
2019, segons el qual resulta un diferencial a favor de la empresa operadora Corporación
Española de Transporte SLU de 46.350,13 €.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i Mobilitat i de la regidora delegada de
l’Àrea de Serveis Territorials de data 26 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 18 de
març de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar la liquidació de l’exercici 2017 en base a l’establert a l’Informe tècnic de
data 18 de març de 2019, segons el qual existeix una diferència amb la liquidació de l’any
2016 de 46.350,13 € a favor de l’operador Corporación Española de Transporte SLU. i
amb el següent detall:
RESULTAT LIQUIDACIÓ EXERCICI 2017

DESPESES
INGRESSOS
INCENTIU
RESULTAT
LIQUIDACIÓ

LIQUIDACIÓ 2017
C=
I=
G=
S=(C-I)±G
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2.976.933,79
2.784.188,53
0
-192.745,26
(a favor de l’operador)

Ingressos propis operador:

861.927,66 € (Billetatge: 856,211,12€
Venda residus: 458,55 €
Bonificacions SS: 800,00 €
Indemnització sinistres: 4.457,99 €)
1.922.260,87 €
2.784.188,53 €
2.976.933,79 €

Ingressos 2017 Ajuntament:
Total ingressos:
Total despeses
(Cost del Servei)
Resultat:
Transporte SLU

192.745,26 € a favor de Corporación Española de

Regularització liquidació 2016:

146.395,13 € favorables a l’Ajuntament

Resultat liquidació: 46.350,13 € a favor de Corporación Española de Transporte
SLU

Tercer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de 46.350,13 €
amb càrrec de l’aplicació pressupostària número 4U050 4411B 47900, i el trasllat
d’aquesta resolució a la Intervenció general per la comptabilització en fase definitiva del
document comptable en fase prèvia núm. 920190001902.
Quart.- Traslladar aquest acord a l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE, SLU.

11.
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CARRIL BICI I ITINERARI DE
VIANANTS EXP. 66/2019/TERRITORI-E
Vist el “Projecte executiu de carril bici als entorns del pont de l’Avinguda de Cova
Solera i formació d’itinerari de vianants entre el Passeig de la Riera i el Carrer Edison”,
redactat pel sr. Jordi San Millan i Filbà de l’empresa VVM SL, Pressupost d’Execució
per Contracte de 282.411,57 € (196.132,76 € més 86.278,81 € del 21% d’IVA).
Segons l’informe tècnic preceptiu emès per l’arquitecte tècnic del servei de Projectes i
Obres de data 8 d’abril de 2019, el projecte presentat disposa dels documents exigits i
s’observa coherència entre aquests, i reuneix els requisits exigits pels articles 24 a 33
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis
dels ens locals (ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de
febrer de 2014, i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC).
Així mateix en aquest informe preceptiu consta el compliment del Reial Decret 604/2006
de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer,
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, que
s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de
Residus.
L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al Document “Memòria” és la definició a
nivell constructiu i la valoració de les obres per a la formació d’un carril bici als entorns
del Pont de l’Avinguda de Cova Solera i la formació d’itinerari de vianants entre el
Passeig de la Riera i el carrer Edison, del terme municipal de Rubí.
Segons l’article 40 del ROAS, l’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi
siguin compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa.
L’execució d’aquest projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que
consten en la relació detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’expropiar,
amb identificació dels titulars , tal i com determina l’article 31 del ROAS, que es troba
incorporada al projecte i que porta per nom Annex 9. Expropiacions, per la qual cosa
la competència per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article
38 del ROAS.
La indemnització econòmica dels béns i drets afectats per l’execució d’aquest projecte,
que suma la quantitat de 2.001,56 € es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4U045
4530A 60900 i s’ha fet una autorització de despesa (A) amb número d’apunt previ
920190002554.
D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS)
posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya,, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals, especialment quan aquests porten
aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets, requereix la seva aprovació inicial, i
el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a la seu electrònica de l’Ajuntament.; i s’afegeixen, en el present supòsit,
de forma cumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació en curs, un dels quals s’ha
de traduir en la notificació individual dels acords que s’adoptin a les persones
directament afectades que apareixen identificades en la relació detallada de béns i
drets a expropiar.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de
l’Àrea de Serveis Territorials de data 15 d’abril de 2019, l’informe de l’arquitecte
tècnic del servei de Projectes i Obres de data 8 d’abril de 2019 i l’informe jurídic de
data 10 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
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Per tot això,
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de carril bici als entorns del pont
de l’Avinguda de Cova Solera i formació d’itinerari de vianants entre el Passeig de la
Riera i el Carrer Edison”, redactat pel sr. Jordi San Millan i Filbà de l’empresa VVM
SL, Pressupost d’Execució per Contracte de 282.411,57 € (196.132,76 € més
86.278,81 € del 21% d’IVA); queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma
inicial, la relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució
del projecte esmentat, relació que figura com a annex al present acord i que conté
les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la
valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.
Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal
ordinària abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que
apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a
efectes d’expropiació i ocupació.
Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat inclosa la relació detallada de béns i drets
que s’expropien i ocupen que en forma part a informació pública pel període de
trenta dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
seu electrònica de l'Ajuntament
https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categori
a.id=76&esCatPrincipal=,
als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora, de
corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien i, per últim,
amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau, el que es consideri pertinent
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del
seu estat material o legal.
Quart.- Notificar personalment els presents acord a les persones titulars de béns i
drets a expropiar que consten a l’Apartat 6 Relació de béns i drets afectats de
l’Annex 9.- Expropiacions, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es
desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF) i 18
del seu Reglament (en endavant, REF).
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que, dins
dels 15 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords,
han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests béns o drets (ja sigui
mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada).
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la
paralització del procediment expropiatori.
Cinquè.- Sol·licitar al Registre de la propietat de Rubí l’emissió del certificat de
titularitat, càrregues i gravàmens, als efectes de la nota marginal prevista a l’art. 32
del Reglament Hipotecari respecte de les finques incloses en la relació de béns i
drets aprovada.
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ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien

12. PROJECTE AMPLIACIÓ PONT DE COVA SOLERA EXP. 65/2019/TERRITORI-E
Vist el “Projecte d’ampliació del pont de Cova Solera. Terme municipal de Rubí”, redactat
pels enginyers Xavier Bosch i Solé Javier González Fernández de l’empresa CETRES
ENGINYERS, SL, Pressupost d’Execució per Contracte de 1.217.553,70 € (1.006.242,73
€ més 211.310,97 € del 21% d’IVA).
Segons l’informe tècnic preceptiu emès per l’arquitecte tècnic del servei de Projectes i
Obres de data 8 d’abril de 2019, el projecte presentat disposa dels documents exigits i
s’observa coherència entre aquests, i reuneix els requisits exigits pels articles 24 a 33 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens
locals (ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, i
l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
Així mateix en aquest informe preceptiu consta el compliment del Reial Decret 604/2006
de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer,
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, que
s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.
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L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al Document “Memòria” és l’ampliació de la
calçada i voreres del pont de Cova Solera, situat en el creuament d’aquesta avinguda amb
la riera de Rubí, augmentant la seva amplada dels 10,00 m existents a 18,00 m.
Segons l’article 40 del ROAS, l’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi
siguin compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa.
L’execució d’aquest projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que consten
en la relació detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’expropiar, amb identificació
dels titulars , tal i com determina l’article 31 del ROAS, que es troba incorporada al
projecte i que porta per nom Annex núm12 Expropiacions, per la qual cosa la competència
per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 38 del ROAS.
La indemnització econòmica dels béns i drets afectats per l’execució d’aquest projecte,
que suma la quantitat de 69,96 € es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4U045
4530A 60900 i s’ha fet una autorització de despesa (A) amb número d’apunt previ
920190002626.
D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS) posats en
relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya,, el procediment d’aprovació dels projectes
d’obres locals, especialment quan aquests porten aparellada l’expropiació forçosa de béns
i drets, requereix la seva aprovació inicial, i el tràmit d’informació pública durant el termini
de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de l’Ajuntament.; i
s’afegeixen, en el present supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de
l’expropiació en curs, un dels quals s’ha de traduir en la notificació individual dels acords
que s’adoptin a les persones directament afectades que apareixen identificades en la
relació detallada de béns i drets a expropiar.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de
Serveis Territorials de data 10 d’abril de 2019, l’informe de l’arquitecte tècnic del servei de
Projectes i Obres de data 8 d’abril de 2019 i l’informe jurídic de data 10 d’abril de 2019,
que consten a l’expedient.
Per tot això,
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’ampliació del pont de Cova Solera. Terme
municipal de Rubí”, redactat pels enginyers Xavier Bosch i Solé Javier González
Fernández de l’empresa CETRES ENGINYERS, SL, Pressupost d’Execució per
Contracte de 1.217.553,70 € (1.006.242,73 € més 211.310,97 € del 21% d’IVA);
queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de
béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació
que figura com a annex al present acord i que conté les dades a què fa referència
l’article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels
béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.
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Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal
ordinària abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que
apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a
efectes d’expropiació i ocupació.
Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat inclosa la relació detallada de béns i drets
que s’expropien i ocupen que en forma part a informació pública pel període de
trenta dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la
seu electrònica de l'Ajuntament; als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el
projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets
que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau, el
que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns
o drets esmentats o del seu estat material o legal.
Quart.- Notificar personalment els presents acord als titulars de béns i drets a
expropiar que consten a l’Apartat 5. Relació de béns i drets afectats de l’Annex
núm.12 Expropiacions, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es desprenen
dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF) i 18 del seu
Reglament (en endavant, REF).
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que, dins
dels 15 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords,
han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests béns o drets (ja sigui
mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada).
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la
paralització del procediment expropiatori.
Cinquè.- Sol·licitar al Registre de la propietat de Rubí l’emissió del certificat de
titularitat, càrregues i gravàmens, als efectes de la nota marginal prevista a l’art. 32
del Reglament Hipotecari respecte de les finques incloses en la relació de béns i
drets aprovada.
ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien
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B) PART DE CONTROL
14. PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
SOBRE EL COMPROMÍS DE MODERNITZACIÓ I MILLORA DE L’EDIFICI DE
L’ESCOLA SCHOLA EXP. 15/2019/MOC
L’actual escola d’educació infantil i primària “Schola”, ha esdevingut tot un referent en la
història educativa de la nostra ciutat.
Fundada el curs 1964-1965, inicialment va ocupar unes dependències molt reduïdes a
una casa propera al seu actual emplaçament. Dedicada al batxillerat i a la formació
nocturna destinada a una població que en aquells temps precisava conciliar la seva vida
laboral amb el desig de millorar socialment i d’integrar-se en una societat en total
creixement i transformació econòmica.
Des de la seva creació, la filosofia d’aquest centre ha estat fonamentada en la laïcitat, el
respecte a la diversitat com a principi de cohesió social i l’escola catalana. La seva
evolució envers la formació infantil i primària es va produir als voltants dels anys 19741975 fent de manera progressiva aquesta transició del batxillerat a l’escola primària, fins
que als voltants dels anys 80 assoleix la condició d’escola Pública dins la xarxa d’escoles
de la Generalitat, i s’estableix a la seva ubicació actual, a l’edifici del C. Sant Pere 12, on
la històrica Cooperativa de Consum “La Rubinense” havia tingut la seva seu.
L’edifici actual ha anat ampliant la seva superfície al llarg d’aquesta anys amb l’adquisició
d’una altre immoble amb façana al C. Sant Isidre, i augmentant en alçada una part
d’aquestes edificacions, incorporant el gimnàs on abans hi havia un pati, tot configurant
l’espai actual d’una escola d’una línia, amb tres grups d’Educació Infantil, sis grups
d’Educació Primària i un total de dos-cents vint-i-cinc alumnes que atén un equip de
quinze mestres.
Aquesta dinàmica i evolució del projecte educatiu, ha forçat el creixement d’una escola
inserida en l’atapeïda trama urbana del casc urbà del centre de Rubí. Ampliacions de la
seva volumetria principal, ocupacions dels patis interiors, i altres intervencions a fi
d’habilitar els requeriments educatius han provocat que el resultat actual presenti moltes
mancances, algunes greus que evidencien la necessitat de millorar sensiblement les
superfícies dedicades a aules, esbarjo, espais comuns, patis i recorreguts interiors
d’evacuació i trànsit. La seva peculiar configuració i les dificultats de l’Ajuntament de Rubí
per realitzar un manteniment continuat i eficient d’acord a les necessitats del centre, han
fet gairebé inviable la millora d’algunes situacions si no s’aborden des de la globalitat de
l’edifici.
La Comunitat educativa del centre ha expressat en diverses ocasions aquesta
problemàtica al nostre Ajuntament, que per la via de l’Equip de Govern va prendre el
compromís de presentar una proposta de solució que donés resposta de manera el més
consensuada possible a la legítima demanda de que l’escola vegi garantida la seva
continuïtat amb una proposta d’ampliació de la seva superfície i la dignificació de les
seves instal·lacions.
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Fruit d’aquest compromís el passat dia 20 de febrer d’enguany es va presentar a l’Equip
Directiu i als representats de l’AMPA un avant projecte d’ampliació del centre escolar pel
valor final de 1.673.500 €, plantejat en diferents fases i en 4 opcions d’actuació i
modernització, que mira de donar resposta a les diverses problemàtiques assenyalades,
especialment de ventilació, llum, humitats, evacuació, superfície i accessibilitat.
Aquesta proposta ha estat presentada per l’Ajuntament a la Delegació del Departament
d’Educació de la Generalitat per evidenciar la voluntat de garantir que la proposta
d’ampliació i millora sigui compartida i assumida per totes les interlocucions implicades, i
per posar en coneixement les observacions tècniques sobre la necessitat d’actuar en
aquesta escola per poder desenvolupar millor i amb garanties la seva activitat educativa.
És amb aquest esperit positiu de construcció d’acords i d’impuls de projectes que
responguin a les necessitats de la ciutadania que es presenta aquesta proposta d’acords
al Ple Municipal de l’Ajuntament de Rubí, prèviament informada al Consell Escolar
Municipal i consensuada a les sessions del 28 de març i d’11 d’abril del Consell Escolar
del CEIP Schola.
Els següents acords defensen l’objectiu principal de generar un compromís de
l’administració local per vetllar tant pel manteniment adient de l’escola com per la
possibilitat necessària d’una millora i modernització dels espais de l’edifici del centre
ES PROPOSA:
1. Crear un grup de treball entre el Consell Escolar del CEIP Schola, la Generalitat i
l’Ajuntament per tal d’identificar, inventariar i acordar les actuacions necessàries per
garantir el bon funcionament de l’escola, establint un pla de treball i d’actuació
calendaritzat.
2. Quantificar els costos de l’execució del projecte, i establir la font de finançament i, en
cas que aquest sigui mancomunat entre administracions, fixar-ne els percentatges.
3. Comunicar i fer el seguiment del procés al Consell Escolar del centre i a tots els agents
implicats de la comunitat educativa de l’escola Schola.
4. Presentar el pla de treball i d’actuació calendaritzat al ple municipal per tal de ratificar
els acords.
5. Fer públic el projecte consensuat, així com la seva calendarització, a la ciutadania de
Rubí.
6. Oferir continuïtat i més eficiència en les tasques de manteniment de l’Ajuntament,
atenent a l’actual configuració i necessitats del centre, fins que es pugui realitzar la
reforma de modernització.
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15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER A LA MILLORA DE LA
INFORMACIÓ PÚBLICA PUBLICADA AL WEB DE L'AJUNTAMENT EXP.
16/2019/MOC
Durant els darrers anys diversos Grups Municipals han presentat propostes per millorar la
transparència institucional local, tot i que no totes les propostes aprovades s'han dut a
terme.
La pàgina web de l'Ajuntament té moltes mancances, no només en matèria d'informació a
la ciutadania, sinó que també en matèria de transparència. L'any 2015 aquest plenari va
aprovar una moció que instava al govern municipal a penjar, de manera actualitzada, totes
les actes de tots els plens municipals des de l'any 79. Aquesta moció no ha estat
executada i segueixen faltant actes al web de l'Ajuntament.
En el mateix Ple es va aprovar una moció que proposava l'establiment d'un protocol
d'actualització periòdica de la pàgina web de l'Ajuntament. En l'actualitat, hi ha apartats
del portal que estan totalment desactualitzats o que els manca informació.
Hem observat en diverses pàgines webs d'altres Ajuntaments com alguns d’ells han fet un
pas més enllà pel que fa a la transparència municipal i, a banda de publicar al portal de
transparència la contractació pública i el seguiment de la despesa pública, també mostren,
de manera endreçada i entenedora, les decisions que es prenen en els Plens de la
Corporació i el seu estat d'execució.
Els representants polítics i les administracions públiques tenim l’obligació d'acostar les
decisions que es prenen a tota la ciutadania, ja que són decisions que afecten tothom. Els
governs han de rendir comptes davant la ciutadania, explicant els projectes i decisions
preses, i el seu estat d’execució.
És per tot l’exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
ES PROPOSA:
PRIMER. Crear un apartat de la pàgina web de l'Ajuntament on s'expliquin, de manera
gràfica, visual i entenedora, les decisions preses al Ple de la Corporació i a les Juntes de
Govern Local, així com l'estat d'execució d'aquestes decisions.
SEGON. Revisar el portal web de l'Ajuntament per tal d'actualitzar-ne la informació, treure
aquella informació obsoleta i afegir tota aquella informació nova.
TERCER. Donar compliment a les mocions: “Moció per facilitar l'accés als Grups
Municipals i als ciutadans a la informació pública de l'Ajuntament” (Exp. 000155/2015
ALCALDIA) i “Moció per millorar l'atenció i informació a la ciutadania” (Exp. 000150/2015
ALCALDIA), aprovades ambdues al Ple del 26 de novembre del 2015.
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L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
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