ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 16/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 30 d'abril de 2019
Hora: de 13:00 a 13:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCATS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Vicesecretari
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Nicolau López Aznar
Sandra Cerdà Gómez

PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig
José Luis Ariño Buil

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIXEN
1a tinenta Alcaldia
Regidor
Gerent

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 13:00 hores del dia 30 d'abril 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.

1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 15/2019/JGL, DE 24
D’ABRIL
2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT ANTERIOR A L'ANY
2019 EXP. 47/2019/GERENCIA-E

1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
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2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic explicatiu emès pel Coordinador de l’Àmbit d’Alcaldia amb data
13/02/2019.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’Intervenció de data 02/04/2019.
Fonaments de dret







Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es regula
el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, por el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
les Hisendes Locals.
Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret
d’Alcaldia núm. 4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 12 de desembre de 2016.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290 de data 25 de juny de 2015 de les competències conferides a la Junta de
Govern Local , publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de
2015 i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, i modificat
pel Decret de l’Alcaldia núm. 4661/2016, de data 23 de novembre de 2016, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Vista la proposta de l’alcaldessa i del gerent de data de 4 d’abril de 2019.
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Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a les factures/quotes incloses
en la relació A/2019/326 per import de 847,00 euros.
2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2019, el corresponent crèdit amb
càrrec a l’aplicació corresponent.
Núm. Operació: 920190001242
Fase: ADO
Aplicació: 9U087 9230B 22609
Import: 847,00 €
Tercer:
Nif.: 46452578F
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. ACCEPTAR EL FONS DE PRESTACIÓ “INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES
AMB MALALTIES MENTALS”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS
LOCALS DE L’ANY 2019. EXP. 23/2019/CIUTAT-E
Atès el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona,
s’articula en àmbits de concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí
dels recursos. Un d’aquests recursos són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local.
Vist que en aquest Catàleg de serveis s’inclou el fons de prestació “Integració
sociolaboral de persones amb malalties mentals”, consistent en un suport econòmic
adreçat a les actuacions desenvolupades per les Oficines Tècniques Laborals (OTL).
Atès que l’Ajuntament de Rubí forma part de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals
(Xarxa OTL) de la Diputació de Barcelona des de juliol de 2006 i s’ha adherit al
Protocol general de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (BOBP de 14 de juliol de
2016) amb l’objectiu de la inserció sociolaboral de persones amb trastorns de salut
mental severs i greus, posant èmfasi en el mètode que combina actuacions amb la
persona, la seva família i les empreses de la nostra àrea d’influència.
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Atesa la comunicació de notificació de resolució de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, que en data 28 de febrer de 2019 va adoptar acord i codi XGL
19/Y/265256 per l’atorgament del fons de prestació adjudicat a l’Ajuntament de Rubí.
Vista la diferència entre l’import concedit de 38.909,79€ i l’import de la despesa de les
retribucions dels tècnics del projecte de 79.307,03€, que suposa una quantitat de
40.397,24€ i que és cofinançada per l’Ajuntament de Rubí amb l’RC número
920190001614, i sent les retribucions corresponents als treballadors
i
, que es dediquen al 100% de la seva jornada laboral i que
tenen un contracte de relleu.
Vist que hi ha crèdit suficient per al finançament, amb la retenció de crèdit número
920190001614, d’import de 40.397,24 euros, corresponent en concepte d’aportació
municipal per finançament al fons de prestació amb el codi XGL 19/Y/265256 concedit
per a la Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 15 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 12 de març de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Acceptar el fons de prestació amb el codi XGL 19/Y/265256 concedit per
aquest any 2019, per un import de 38.909,79€ destinats a la realització de les accions
establertes per aquest programa promotor OTL del Servei de Mercat de Treball de la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat
i la Intervenció General, per la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable en fase prèvia núm.:
PROJECTE DE DESPESA - 2019/3/SIO/3
CODI DE SUBVENCIÓ – 2019/2/014
COMPROMIS D’INGRÉS en prèvia – Número d’operació – 920191000069 Número de
referència - 12019001473
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal, a l’Oficina de Gestió
d’Ingressos i al Servei de Recursos Humans.
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2. APROVAR CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
NO LABORALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ “ FENTXARXA: FOMENT DE
L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR QUÍMIC, FARMACÈUTIC, PLÀSTIC I AFINS” EN EL MARC
DEL PROJECTE PER PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 2018-2020.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I EMPRESES. EXP.
32/2019/CIUTAT-E
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 9 de novembre de
2017, acorda la convocatòria de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria
local 2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que es registra a
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(codi
convocatòria
201720175120009323).
Vist que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va
ser aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
maig de 2017.
Vist que la present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de
subvencions i va ser publicada al BOPB de 27/11/2017.
Atès que l’objecte de la convocatòria és el finançament de projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia
territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de
desenvolupament competencial i retenció del talen de persones en situació d’atur i/o
de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions
precàries.
Vist que un dels eixos que fonamenten la convocatòria és l’impuls de la concertació
institucional i la col·laboració públic privada, així com l’impuls del treball en xarxa.
Atès que els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal, Rubí i Terrassa
dissenyen el projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins “ que té com a objectiu donar suport al teixit empresarial
local del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, així com les empreses de
serveis destinats a la producció del sector que ens ocupa, en la detecció de
necessitats de personal i formatives de les empreses.
Vist que l’Ajuntament de Terrassa és l’ens sol·licitant de la subvenció, que actua com a
interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Rubí s’hi adhereixen.
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Vist que en data 23 de gener de 2018 l’Ajuntament de Terrassa presenta la sol·licitud
del projecte i de subvenció a la Diputació de Barcelona. Els imports de la subvenció
sol·licitada i els percentatges de participació són:

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
21 de febrer de 2018 acorda, entre altres :
1.- Donar compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí del projecte
dissenyat i de la presentació de sol·licitud de subvenció, a través de l’Ajuntament de
Terrassa, per l’execució del projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació
sector químic, farmacèutic, plàstics i afins”.
2.- Acceptar l’adhesió per l’execució conjunta de l’actuació esmentada i la presentació
de la carta d’adhesió al projecte de l’entitat Ajuntament de Rubí.
2.- Acceptar la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Rubí de 82.387,50 euros de
subvenció per l’execució del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins”.
Vist que a l’Ajuntament de Terrassa li és notificat que la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, en data 12/04/2018, ha adoptat un acord sobre “ Resolució de
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure
l’ocupació a la indústria local, per la període 2018-2020 (codi conv.
20172017512000323)”.
Atès que mitjançant aquesta Resolució, la Diputació de Barcelona aprovà l’atorgament
de la subvenció del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstic i afins” liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Rubí, Barberà del Vallès i Castellbisbal per promoure l’ocupació
a la indústria local, per un import de 433.544,09 € i que es desglossa de la forma
següent:

Terrassa
Rubí
Barberà

Cost total
277.491,33 €
109.850,00 €
124.357,46 €

Subvenció
atorgada
208.118,49 €
82.387,50 €
93.268,10 €
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Aportació
69.372,83 €
27.462,50 €
31.089,37 €

%
sobre
total
pressupost
48,00
19,00
21,52

Castellbisbal
TOTAL

66.360,00 €
578.058,79 €

49.770,00 €
433.544,09 €

16.590,00 €
144.514,70 €

11,48
100,00

Vist que mitjançant Decret de l’alcalde - President de l’Ajuntament de Terrassa núm.
4318, de data 18 de maig de 2018, aquesta entitat acorda:
1.- acceptar la subvenció atorgada de 433.544,10 euros.
2.- el cost total del projecte és de 578.058,79 euros. L’import de 144.514,70 euros
corresponent al cofinançament de l’actuació anirà amb càrrec a les entitats
participants, en funció de la subvenció rebuda.
3.- determinar que la gestió directa la realitzarà la Societat
Terrassa, SA.

Mercantil Foment de

Atès que en data 21 de maig de 2018, l’Ajuntament de Terrassa presenta escrit
d’acceptació de subvenció a la Diputació de Barcelona.
Atès que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
27 de juliol de 2018 acorda, entre altres, l’aprovació concedida de 82.387,50 € per a
l’execució de les accions en el marc del Programa per Promoure l’Ocupació al a
Indústria Local es troba en tràmit.
Vist que l’Acord de la Diputació de Barcelona d’aprovació de la convocatòria 20182020 i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure
l’ocupació a la Indústria Local, preveu, al seu punt 2.1., entre d’altres, la col·laboració
público privada, incorporant empreses i altres agents econòmics... com a participants
del projecte, tant pel que fa a la seva participació en la planificació de les actuacions a
desenvolupar, així com en l’execució de les mateixes, posant a disposició del projecte
els seus recursos humans i/o materials.
Atès que d’altra banda, el projecte sol·licitat a la Diputació de Barcelona a través de
l’Ajuntament de Terrassa, preveu com un dels eixos d’actuació, els acords de
pràctiques no laborals amb les empreses.
Vist que les estades en empreses de caràcter no laboral esdevenen un instrument per
poder apropar la persona participant en el programa a la realitat de les empreses. A
través d’aquesta mesura ocupacional es potencia l’auto coneixement i les
competències en un entorn real de la persona que està en recerca de feina o bé de
millora de feina i que són beneficiàries del programa.
Vist que l’Ajuntament de Rubí, en data 29 de març de 2019, ha finalitzat l’execució del
curs “ Tècnic en transformació de processos termoplàstics “.
Atès que el programa formatiu contempla la realització de pràctiques no laborals.
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Atès que a partir de la prospecció de la tècnica del programa, l’empresa Roche
Hermanos S.A. manifesta el seu interès i compromís per acollir alumnes per a la
realització de pràctiques no laborals i l’alumne que acollirà és el senyor

Atès que l’empresa Quadpack Plastics, S.A. manifesta el seu interès i compromís per
acollir a l’alumna
per a la realització de les
pràctiques no laborals.
Vist que tenen com a finalitat establir les condicions de la col·laboració entre ambdues
parts per a la implementació de l’estada en pràctiques no laborals.
Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Oficina d’Informació i ’Orientació del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 16 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 16 d’abril de 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar els convenis de col·laboració per a l’execució de l’acció “ FentXarxa:
foment de l’ocupació en el sector químic, farmacèutic, plàstic i afins” entre l’Ajuntament
de Rubí, i les empreses següents:
9
9

ROCHE HERMANOS S.A.
QUADPACK PLASTICS, S.A.

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.
3. APROVAR CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EMPRESES PER
L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 30 PLUS. EXP. 33/2019/CIUTAT-E
Vist que l’ Ajuntament de Rubí va presentar dins del termini establert una sol·licitud de
subvenció per al desenvolupament del Programa 30 Plus convocatòria 2018 , d'acord
amb l’Ordre TSF/132/2018 de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i la resolució TSF/1926/2018, d’1
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018, per a la concessió de
subvencions corresponents a la Línia 1, entitats promotores del Programa 30 Plus per
a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 411229).
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Atès que en data 25 d’octubre de 2018 es va rebre notificació a través de l’ EACAT de
la Resolució d’atorgament de les subvencions per a les entitats promotores que
realitzaran el Programa 30 Plus per a actuacions per afavorir la inserció de persones
de 30 i més anys corresponents a la convocatòria 2018.
Atès que en l’ esmentada resolució s’atorga a l’Ajuntament de Rubí una subvenció de
148.951,51€, per desenvolupar les actuacions ocupacionals previstes als apartats a)
b) i c) de la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
del Programa 30 Plus convocatòria 2018.
Vist que l’entitat promotora (o associada o vinculada) és la responsable de la selecció
dels candidats seguint el que s’estableix en les bases 5, 6 i 7 de l’annex 1 de l’Ordre. A
tal efecte, l’entitat promotora (o associada o vinculada) realitzarà la preselecció per
competències de les persones més adequades als llocs de treball requerits i proposarà
els candidats a les entitats contractants.
Atès que l’ Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30
Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys i la resolució
TSF/1926/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018, per a
la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, entitats promotores del
Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref.
BDNS 411229).
Vist que la RESOLUCIÓ TSF/2931/2018, de 3 de desembre, per la qual s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions
corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 428528).
Atès que l’entitat promotora, associada o vinculada és la única interlocutora amb el
SOC, als efectes d’implementació, seguiment i assessorament de les actuacions
previstes al Programa, sens perjudici del què preveu la base 14.2 de l’annex 1 de
l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, referent al procediment de concessió de
subvencions a les entitats que contractaran a les persones participants.
Vist que les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de
col·laboració, segon model normalitzat amb les entitats contractants que manifestin la
seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus. El conveni s’ha de subscriure
preferentment abans de la formalització dels contractes laborals mitjançant el model
normalitzat i no implica l’atorgament de la subvenció que, d’acord amb la base 14.2 de
l’annex 1 de l’Ordre, correspon al SOC.
Atès que el contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, les
obligacions, els tipus de contracte/s que es formalitzarà/n entre l’entitat contractant i
els participants, i les condicions relatives a la contractació de les persones participants.
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Vist que te com a finalitat establir les condicions de la col·laboració entre ambdues
parts per a la implementació de l’actuació d’Experiència Professional mitjançant
contracte laboral del Programa 30 Plus convocatòria 2018
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 16 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 16 d’abril de 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar els convenis de col·laboració per a l’execució del programa 30 PLUS, entre
l’Ajuntament de Rubí, i les empreses següents:

¾
¾
¾

AYALATIM LATINA,SL
SUSANA NAVARRETE ALMAZÁN
MOLDES BARCELONA ,S.A.

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.
4. APROVAR ELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EMPRESES
PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 30 PLUS CONVOCATÒRIA 2018. EXP.
30/2019/CIUTAT-E
Atès que l’Ajuntament de Rubí va presentar dins del termini establert una sol·licitud de
subvenció per al desenvolupament del Programa 30 Plus convocatòria 2018 , d'acord
amb l’Ordre TSF/132/2018 de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
Vista la resolució TSF/1926/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2018, per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, entitats
promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i
més anys (ref. BDNS 411229).
Atès que en data 25 d’octubre de 2018 es va rebre notificació a través de l’ EACAT de
la Resolució d’atorgament de les subvencions per a les entitats promotores que
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realitzaran el Programa 30 Plus per a actuacions per afavorir la inserció de persones
de 30 i més anys corresponents a la convocatòria 2018.
Atès que en l’ esmentada resolució s’atorga a l’Ajuntament de Rubí una subvenció de
148.951,51€, per desenvolupar les actuacions ocupacionals previstes als apartats a)
b) i c) de la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
del Programa 30 Plus convocatòria 2018.
Vist que l’entitat promotora (o associada o vinculada) és la responsable de la selecció
dels candidats seguint el que s’estableix en les bases 5, 6 i 7 de l’annex 1 de l’Ordre. A
tal efecte, l’entitat promotora (o associada o vinculada) realitzarà la preselecció per
competències de les persones més adequades als llocs de treball requerits i proposarà
els candidats a les entitats contractants.
Atès l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i la resolució TSF/1926/2018, d’1
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018, per a la concessió de
subvencions corresponents a la Línia 1, entitats promotores del Programa 30 Plus per
a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 411229).
Vista la RESOLUCIÓ TSF/2931/2018, de 3 de desembre, per la qual s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions
corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 428528).
Vist que l’entitat promotora, associada o vinculada és la única interlocutora amb el
SOC, als efectes d’implementació, seguiment i assessorament de les actuacions
previstes al Programa, sens perjudici del què preveu la base 14.2 de l’annex 1 de
l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, referent al procediment de concessió de
subvencions a les entitats que contractaran a les persones participants.
Atès que les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de
col·laboració, segon model normalitzat amb les entitats contractants que manifestin la
seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus. El conveni s’ha de subscriure
preferentment abans de la formalització dels contractes laborals mitjançant el model
normalitzat i no implica l’atorgament de la subvenció que, d’acord amb la base 14.2 de
l’annex 1 de l’Ordre, correspon al SOC.
Atès que el contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, les
obligacions, els tipus de contracte/s que es formalitzarà/n entre l’entitat contractant i
els participants, i les condicions relatives a la contractació de les persones participants.
Vist que te com a finalitat establir les condicions de la col·laboració entre ambdues
parts per a la implementació de l’actuació d’Experiència Professional mitjançant
contracte laboral del Programa 30 Plus convocatòria 2018
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Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 8 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 d’abril de 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar els convenis de col·laboració per a l’execució del programa 30 PLUS, entre
l’Ajuntament de Rubí, i les empreses següents:
¾
¾
¾
¾

PRODUCTOS LAFAC,SL
BOFOODMARKET,SL
COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA, SA
PONSICO INDUSTRIES METAL•LIQUES , SL

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.
5. APROVAR LA SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA 30 PLUS PER LES
ACTUACIONS OCUPACIONALS PER AFAVORIR LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES
DE 30 I MÉS ANYS CONVOCATÒRIA 2019. EXP. 34/2019/CIUTAT-E
Atès que el programa 30 Plus és un programa innovador creat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de
Relacions Laborals i d’ Ocupació.
Vist que l’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de
desocupació de 30 anys i més proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i
competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
Atès que les bases reguladores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys, s'han publicat mitjançant l'Ordre TSF/132/2018, de 30
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys.
Vist que tal i com s'estableix a l'eix 2: “Una economia pròspera, responsable i
sostenible. Per a un nou model productiu i una fiscalitat justa”, del Pla de Govern 20192021 de la XII legislatura, cal impulsar polítiques actives d'ocupació adaptades a les
necessitats de les persones i que facilitin la seva integració sociolaboral, així com
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promoure mesures per evitar la cronificació de les persones en situació d'atur i afavorir
un mercat de treball de qualitat.
Atès que un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball
fruit de la crisi d'aquests darrers anys, han estat les persones de 30 o més anys, les
quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.
Vist que es constata la necessitat de polítiques d'ocupació específiques destinades a
les persones desocupades de 30 anys o més sense una problemàtica afegida per
evitar la cronificació de la seva situació de desocupació i esdevinguin persones
desocupades de llarga durada amb el consegüent risc d'exclusió.
Atès que la desocupació de llarga durada és un dels factors que dificulta més la
inserció laboral de les persones que no tenen feina. Per aquest motiu, cal posar en
marxa mesures que facilitin la creació de llocs de treball i que promoguin la inserció
directa i immediata d'aquestes persones en el mercat laboral.
Atès que l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30
Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
Atesa la Resolució TSF/3060/2018, de 17 de desembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions corresponents a la
Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys (ref. Codi BDNS 430621).
Vistes les bases reguladores d' aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre
TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per al a inserció
de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7677 de 02.08.2018).
Vist que segons l’article 7 de la resolució Resolució TSF/3060/2018 de 17 de
desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la
concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del
Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref.
BDNS 430621), el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 d'abril de
2019 i finalitzarà el 30 d'abril de 2019, ambdós inclosos.
Vist que segons l'article 10 termini d' execució i d'acord amb el que s'estableix a la
base 16 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el termini d'execució del
programa tindrà una durada mínima de 18 mesos.
Atès que segons l'article 10.2 les entitats previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, hauran d'iniciar el projecte l'1 de juliol de 2019 i
l'hauran de finalitzar el dia 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
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Atès que l’Ajuntament de Rubí, a través del Rubí Forma, sol·licita al Servei d’Ocupació
de Catalunya l’aprovació d’una subvenció de 127.672,72 € per a la realització del
Programa 30 Plus convocatòria anticipada per l'any 2019.
Vist que aquesta sol·licitud consta de les següents actuacions que s’hauran d’iniciar
dins el projecte l'1 de juliol de 2019 i l'hauran de finalitzar el dia 31 de desembre de
2020, ambdós inclosos:
-Actuació de prospecció i assessorament empreses: 62.211,28 €
-Actuació d’ acompanyament en el procés de contractació i formació: 41.461,44 €
-Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la persona
participant : 24.000,00 €
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 16 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 11 d’abril de 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un
import de 127.672,72 € per al desenvolupament del Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys convocatòria per a l'any 2019.
2.- Notificar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a la Intervenció
Municipal, a RRHH i a l’Oficina de gestió d’ingressos.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/14. EXP. 20/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/14 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 266.556,53 €
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
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conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 9 d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/14 per import de 266.556,53 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
2. APROVAR RELACIÓ DE FACTURES F/2019/15 DE MENORS DE 500 €. EXP.
2/2019/CMESUPR
Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí han proposat la
contractació (en modalitat de contracte menor de fins a 500 €) dels subministraments,
obres i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta, d’acord amb les condicions i
característiques que consten a l’expedient, en el seu cas.
Atès que des d’aquestes mateixes àrees s’ha proposat aquests contractistes, d’acord
amb les respectives ofertes i preus que s’indiquen en la relació número F/2019/15
Respecte de cada contracte que hi figura a la relació i segons resulta dels respectius
informes de necessitats que consten a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
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b)
En cap cas no es supera, en el present exercici, el límit quantitatiu acumulat de
15.000 euros per a cadascuna de les categories de contractes de serveis i/o
subministraments (40.000 euros per a la categoria de contractes d’obres), IVA exclòs.
c)
Cap dels contractes no s’ha fraccionat, ni forma part de fraccionament d’un
contracte o prestació superior
d)

En cap cas no és possible la contractació per lots.

Vist el que disposen els articles 29.8, 118 i 131.3 i les disposicions addicionals segona
i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, en matèria de contractes
menors.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 09 d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació dels subministraments, obres
i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta F/2019/15 per import total de 1.846,66 €
amb les operacions en fase prèvia a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es
relacionen.
2n. Adjudicar els contractes menors dels subministraments, obres i/o serveis que
s’indiquen en la relació adjunta F/2019/15, d'acord amb les condicions i
característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Aprovar el reconeixement de l’obligació de la relació de factures que s’adjunta a
aquest acord
4rt. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
5è. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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3. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2019/13 D'EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIT. EXP.
19/2019/INTERVEN-E
Atès que s’han presentat les factures de la relació F/2019/13 per import 631,62 €.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis o obres,
dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
servei gestor
Atès que hi ha saldo disponible a les aplicacions pressupostàries corresponents.
Vistos els articles 175 i 176.1 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en els que es determina que amb càrrec a l’estat de despeses només es poden
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant l’ establert en el paràgraf anterior, l’article 176.2.b) del TRLRHL i el 26.2.b)
del RD 500/1990, regulen la possibilitat del reconeixement d’una obligació en exercici
corrent que deriva d’una despesa degudament autoritzada i compromesa (AD) en
exercicis anteriors.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost 2018 prorrogat al 2019.
Vist l’informe d’Intervenció de data 8 d’abril de 2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdit.
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l'Àrea
de Serveis
Centrals de data 8 d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit així com la fase de
reconeixement de l’obligació de la despesa, i conseqüentment aprovar les factures
emeses en la relació F/2019/13 per import total de 631,62 €
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Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal.
4. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE
REFORMA DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE RUBÍ. EXP.
11/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades
al “Projecte de reforma de les dependències de la policia municipal de Rubí” aprovat
definitivament per sessió de Ple de data 19 de juliol de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 198.930,96
€, IVA inclòs, per a un termini de 3 mesos, amb el següent desglossament:
164.405,75 €, pressupost net
34.525,21 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses Benefici Valor
IVA 21%
generals industrial estimat del
SUMA (€)
(€)
13% (€)
6% (€)
contracte (€)

Ma d'obra

27.013,51

3.511,76

1.620,81

Materials

84.138,65

10.938,02

5.048,32

694,27

90,26

41,66

826,18

173,50

999,68

0,50%

Altres

26.309,66

3.420,26

1.578,58

31.308,50

6.574,78

37.883,28

19,04%

SUMA

138.156,09

17.960,29

8.289,37

Maquinaria

32.146,08

6.750,68

%

38.896,75

19,55%

100.124,99 21.026,25 121.151,24

60,90%

164.405,75 34.525,21 198.930,96 100,00%

S’ha de tenir en compte l’article 242.4 de la LCSP respecte als increments o excessos
d’amidaments que es posin de manifest durant l’execució de l’obra.
L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte executiu de reforma de les dependències de la policia municipal
de Rubí”.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 23 de
novembre de 2018.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i la coordinadora
de l’àmbit d’Obra i Espai Públic en data 30 de gener de 2019, referent a la valoració
dels criteris avaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres
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previstes al projecte de reforma de les dependències de la policia municipal de Rubí,
del que es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES
FERTRES S.L. amb NIF B64410327 ha obtingut la millor valoració dels criteris
automàtics amb un total de 100,00 punts, segons es fa constar al quadre resum de
l’avaluació final de l’informe esmentat i que a continuació es detalla:

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

Puntuació
Ampliació
termini
garantia
>12 mesos
(fins a 10
punts)

Puntuació
experiència
cap d'obra >
2 anys
(fins a 5
punts)

Puntuació
Puntuació
treballadors
experiència a contractar
encarregat
en situació
> 5 anys
legal de
(fins a 5
desocupació
punts)
(fins a 10
punts)

Total
Puntuació
(màxim
100 punts)

Núm.
Plica

NIF

1

B64410327

CONSTRUCCIONES
FERTRES SL

70,00

10,00

5,00

5,00

10,00

100,00

2

B66355900

GESTIO
D'OBRES
I
SERVEIS SOSTENIBLES
S.L.

26,06

6,00

5,00

5,00

10,00

52,06

LICITADORA

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 30 de gener de 2019, que fa seu
l’informe esmentat i acorda per unanimitat proposar l’adjudicació a l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. amb NIF B64410327 el contracte d’obres
corresponents al projecte de reforma de les dependències de la policia municipal de
Rubí, per un import de 186.523,92 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, atès que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la
millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 154.152,00 euros pressupost net i 32.371,92 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 15 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
10 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment fet a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. amb NIF
B64410327 de data 31 de gener de 2019 amb núm. de registre de sortida 2019001529
i vista la documentació aportada per l’esmentada empresa en data 7 de març de 2019
amb núm. de registre d’entrada 2019008027 i, atès que l’adjudicatari proposat ha
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acreditat, que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre Electrònic de
Licitadors han experimentat variació atès que han estat actualitzades, l’ingrés de la
garantia definitiva per un import de 7.707,60€, la declaració relativa als riscos laborals,
certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Generalitat de Catalunya, certificat en vigor conforme l’empresa es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i vers l’Ajuntament Rubí, i el certificat en vigor conforme
l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions envers la Seguretat Social.
Vist l’informe emès en data 12 de març de 2019 per la coordinadora de l’àmbit d’Espai
Públic, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. amb NIF B64410327, per dur a terme les obres
corresponents al Projecte de reforma de les dependències de la policia municipal de
Rubí, on es fa constar que un cop revisada la documentació aportada per l’empresa
acredita: un cap d’obra amb una experiència de 12 anys i 7 mesos (2 anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys i 2
mesos com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat
amb una experiència de 22 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP), i es comprova que no varia la puntuació final atorgada a
l’empresa.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del Projecte de reforma de les dependències de la policia municipal
de Rubí, signada per l’arquitecte municipal.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament en sessió de Ple en
data 19 de juliol de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. amb NIF
B64410327 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de
Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 17 d’abril de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. amb NIF B64410327, per un import
de 186.523,92 (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que
compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini
d’execució del contracte serà de 3 mesos i es computarà des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 154.152,00 euros pressupost net i 32.371,92 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 12 anys i 7 mesos (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys i 2 mesos com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una
experiència acreditada de 22 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al Projecte de reforma de
les dependències de la policia municipal de Rubí, a l’empresa CONSTRUCCIONES
FERTRES S.L. amb NIF B64410327, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045 1320
63200, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190002656 i 920190002654.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

5. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
ARRANJAMENT DE LES ZONES VERDES DEL SECTOR H, DE RUBÍ. EXP. 14/2018/COOS
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Vista la necessitat de licitar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al Projecte arranjament de les Zones Verdes del Sector H, de Rubí,
aprovat en sessió de Ple de data 25 d’octubre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 284.645,19
€, IVA inclòs, per a un termini de 6 mesos, amb el següent desglossament:
235.243,96 €, pressupost net
49.401,23 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
PRESSUPOST
VALOR
D'EXECUCIÓ DESPESES
BENEFICI
ESTIMAT
CONCEPTE MATERIAL (€) GENERALS INDUSTRIAL
DEL
Tots els
13%(€)
6%(€)
CONTRACTE
àmbits
(€)
ma d'obra
59.413,89
7.723,81
3.564,83
70.702,53
maquinaria
36.521,70
4.747,82
2.191,30
43.460,82
materials
86.627,34
11.261,55
5.197,64
103.086,53
partides
alçades
15.121,07
1.965,74
907,26
17.994,07
SUMA

197.684,00

25.698,92

11.861,04

235.243,96

IVA
21%(€)

SUMA (€)

14.847,53 85.550,06
9.126,77 52.587,60
21.648,17 124.734,71
3.778,76

%

30,05%
18,47%
43,82%

21.772,83

7,65%

49.401,23 284.645,19

100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte Arranjament de les Zones Verdes del Sector H, de Rubí".
Vista l’acta de replanteig signada en data 20 de novembre de 2018.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local en sessió de data 5 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 14 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i l’arquitecte tècnic
municipal en data 13 de febrer de 2019, referent a la valoració dels criteris avaluables
de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres contemplades al “Projecte
Arranjament de les Zones Verdes del Sector H, de Rubí”, del que es desprèn que
l’oferta presentada per l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU amb NIF
B66226234 ha obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de
100,00 punts, segons es fa constar en quadre resum de l’avaluació final de l’informe
esmentat i que a continuació es detalla:
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Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

1

B66226234

TEMPO FACILITY
SERVICES,SLU

70,00

Puntuació
Ampliació
termini
garantia
>12 mesos
(fins a 10
punts)

10,00

Puntuació
experiència
cap d'obra > 2
anys
(fins a 5 punts)

Puntuació
experiència
encarregat
> 5 anys
(fins a 5
punts)

Puntuació
treballadors
a contractar
en situació
legal de
desocupació
(fins a 10
punts)

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

5,00

5,00

10,00

100,00

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 13 de febrer de 2019, que fa seu
l’informe esmentat i acorda per unanimitat proposar l’adjudicació a l’empresa TEMPO
FACILITY SERVICES SLU amb NIF B66226234 del contracte d’obres corresponents
al “Projecte Arranjament de les Zones Verdes del Sector H, de Rubí”, per un import de
267.281,84 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, donat que
compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 220.894,08 euros pressupost net i 46.387,76 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 27 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 25 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 35 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
30 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment fet a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU amb NIF
B66226234 de data 20 de febrer de 2019 amb núm. de registre de sortida 2019002713
i vista la documentació aportada per l’esmentada empresa en data 4 de març de 2019
amb núm. de registre d’entrada 2019007637 i, atès que l’adjudicatari proposat ha
acreditat, que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre Electrònic de
Licitadors no han experimentat variació i són plenament vigents, l’ingrés de la garantia
definitiva per un import de 11.044,70€, la declaració relativa als riscos laborals,
certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Generalitat de Catalunya, certificat en vigor conforme l’empresa es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
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d’Administració Tributària i vers l’Ajuntament Rubí, i el certificat en vigor conforme
l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions envers la Seguretat Social.
Vist l’informe favorable emès en data 7 de març de 2019 per la tècnica del servei de
Contractació sobre la valoració de l’acreditació de la solvència econòmica financera i,
vist l’informe emès en data 21 de març de 2019 per l’arquitecta del servei de Projectes
i Obres, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa TEMPO FACILITY
SERVICES SLU amb NIF B66226234, per dur a terme les obres corresponents al
Projecte Arranjament de les Zones Verdes del Sector H, de Rubí, on es fa constar, que
un cop revisada la documentació aportada per l’empresa acredita: 17 anys (2 anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com
a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una
experiència de 13 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 8 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del
PCAP). Atès que per mantenir la puntuació de 5 punts és necessari una experiència
mínima de 15 anys, s’ha de recalcular els punts amb l’experiència acreditada, ja que
fan variar la puntuació final atorgada a l’empresa.
Vist l’informe emès en data 27 de març de 2019 per la tècnica del servei de
Contractació i la coordinadora de l’àmbit d’Obra i Espai Públic sobre la valoració
definitiva del criteri automàtic de la qualitat de l’equip tècnic, del que es desprèn la
següent valoració:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

1

B66226234

TEMPO FACILITY
SERVICES,SLU

70,00

Puntuació
Puntuació
Puntuació
Puntuació treballadors
termini
Total
experiència experiència a contractar
garantia
Puntuació
cap d'obra encarregat
en situació
>12
(màxim
> 2 anys
> 5 anys
legal de
mesos
100
(fins a 5
(fins a 5
desocupació
(fins a 10
punts)
punts)
punts)
(fins a 10
punts)
punts)
10,00

5,00

4,00

10,00

99,00

Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
Projecte Arranjament de les Zones Verdes del Sector H, de Rubí, signada per
l’arquitecte municipal.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament en sessió de Ple en
data 25 d’octubre de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que TEMPO FACILITY SERVICES SLU amb NIF B66226234
consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 17 d’abril de 2019, que consta a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015..
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU amb NIF B66226234, per un import de
267.281,84 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que
compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini
d’execució del contracte serà de 4 mesos i es computarà des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 220.894,08 euros pressupost net i 46.387,76 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 17 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència acreditada de 13 anys (5
anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 8
anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al Projecte Arranjament de
les Zones Verdes del Sector H, de Rubí, a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES
SLU amb NIF B66226234, per l’import, condicions i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
1710C 61904, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190002660 i 920190002659.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
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Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

6. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE
MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA: C-1413, BP-1503 I POLÍGON DE LA LLANA (RUBÍ).
EXP.3/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades
al “Projecte de millora de la seguretat viària: C-1413, BP-1503 i Polígon de la Llana
(Rubí)”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 269.644,08
€, IVA inclòs, per a un termini de 4 mesos, amb el següent desglossament:
222.846,35 €, pressupost net
46.797,73 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses Benefici Valor
IVA 21%
generals industrial estimat del
SUMA (€)
(€)
13% (€)
6% (€)
contracte (€)

%

Ma d'obra

48.505,34

6.305,69

2.910,32

57.721,35 12.121,48

69.842,84

25,90%

Maquinària

26.007,45

3.380,97

1.560,45

30.948,87

37.448,13

13,89%

Materials

91.979,59

11.957,35

5.518,78

109.455,71 22.985,70 132.441,41

49,12%

Partides Alçades
Despeses indirectes
SUMA

6.499,26

3.072,66

399,45

184,36

3.656,47

767,86

4.424,32

1,64%

17.700,80

2.301,10

1.062,05

21.063,95

4.423,43

25.487,38

9,45%

187.265,84

24.344,56 11.235,95

222.846,35 46.797,73 269.644,08 100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte de millora de la seguretat viària: C-1413, BP-1503 i Polígon de
la Llana (Rubí)”.
Vista l’acta de replanteig signada en data 7 de setembre de 2018.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local en sessió de data 31 d’octubre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 7 de
novembre de 2018.
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Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i l’arquitecte tècnic
municipal en data 14 de febrer de 2019, referent a la valoració dels criteris avaluables
de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres contemplades al “Projecte
de millora de la seguretat viària: C-1413, BP-1503 i Polígon de la Llana (Rubí)”, del
que es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa INFRAESTRUCTURES
SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS SL amb NIF B64965759 ha obtingut la millor
valoració dels criteris automàtics amb un total de 90,71 punts, segons es fa constar en
quadre resum de l’avaluació final de l’informe esmentat i que a continuació es detalla:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

Puntuació
termini
garantia
>12
mesos
(fins a 10
punts)

Puntuació
Puntuació
Puntuació treballadors
experiència experiència a contractar
Total
cap d'obra > encarregat
en situació Puntuació
2 anys
> 5 anys
legal de
(màxim
(fins a 5
(fins a 5
desocupació 100 punts)
punts)
punts)
(fins a 10
punts)

5

INFRAESTRUCTURES
B64965759 SERVEIS I OBRES
DEL VALLES S.L.

70,00

5,71

5,00

5,00

5,00

90,71

1

B66226234

TEMPO
FACILITY
SERVICES SLU

53,56

7,14

5,00

5,00

3,33

74,04

6

CATALANA
D'INVERSIÓ
I
B59096107
CONSTRUCCIÓ TRES
SL

32,41

8,57

5,00

5,00

10,00

60,98

3

B64311913

VIALITAT I SERVEIS
SLU

39,31

10,00

5,00

5,00

1,67

60,98

4

B64410327

CONSTRUCCIONES
FERTRES SL

37,34

7,14

5,00

5,00

5,00

59,48

2

B59720987 PROSEÑAL SLU

33,29

4,29

5,00

5,00

3,33

50,91

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 14 de febrer de 2019, que fa seu
l’informe esmentat i acorda per unanimitat proposar l’adjudicació a l’empresa
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS SL amb NIF B64965759 del
contracte d’obres corresponents al “Projecte de millora de la seguretat viària: C-1413,
BP-1503 i Polígon de la Llana (Rubí)”, per un import de 209.486,49 euros (iva inclòs)
segons l’oferta presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions
requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions
tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris
assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 173.129,33 euros pressupost net i 36.357,16 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 48 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 3 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 17 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com a criteri d’adjudicació
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establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 20 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
15 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment fet a l’empresa INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL
VALLÈS SL amb NIF B64965759 de data 18 de febrer de 2019 amb núm. de registre
de sortida 2019002593 i vista la documentació aportada per l’esmentada empresa en
data 27 de febrer de 2019 amb núm. de registre d’entrada 2019006983 i, atès que
l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les circumstàncies reflectides en el certificat
del Registre Electrònic de Licitadors no han experimentat variació i són plenament
vigents, l’ingrés de la garantia definitiva per un import de 8.656,47€, la declaració
relativa als riscos laborals, certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de les
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya, certificat en vigor
conforme l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i vers l’Ajuntament Rubí, i el certificat en
vigor conforme l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions envers la
Seguretat Social.
Vist l’informe emès en data 12 de març de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Espai
Públic, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS SL amb NIF B64965759,
per dur a terme les obres corresponents al Projecte de millora de la seguretat viària:
C-1413, BP-1503 i Polígon de la Llana (Rubí), on es fa constar, que un cop revisada la
documentació aportada per l’empresa acredita: 17 anys (2 anys de solvència tècnica
mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una
experiència de 21 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 16 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del
PCAP), i es comprova que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte de millora de la seguretat viària: C-1413, BP-1503 i Polígon de la Llana
(Rubí), signada per l’arquitecte municipal.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament en sessió de Ple en
data 19 de juliol de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL
VALLÈS SL amb NIF B64965759 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 16 d’abril de 2019, que consta a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015..
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS SL amb NIF
B64965759, per un import de 209.486,49 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada
per l’empresa, atès que compleix amb les condicions requerides en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de condicions tècniques i ha estat
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula
7 del PCAP. El termini d’execució del contracte serà de 4 mesos i es computarà des
de la data de formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat
notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per
l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1
del plec de clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 173.129,33 euros pressupost net i 36.357,16 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 48 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 3 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 17 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència acreditada de 21 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
16 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al Projecte de millora de la
seguretat viària: C-1413, BP-1503 i Polígon de la Llana (Rubí), a l’empresa
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS SL amb NIF B64965759,
per l’import, condicions i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
1532B 60905, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190002652 i 920190002653.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
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Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR LES BONIFICACIONS DE PREUS PÚBLICS D'ESCOLES BRESSOLS
MUNICIPALS D'ABRIL 2019. EXP. 183/2019/PERSONES-E
Antecedents de fet
Primer.- La Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2018 aprova la relació d’alumnes
matriculats amb indicació de les quotes a abonar en concepte de servei escolar
ordinari, serveis de menjador i servei de berenar, d’acord amb la regulació establerta
en la normativa de Preu Públic per la prestació de serveis a les escoles bressol
municipals per al curs 2018-2019.
Segon.- L’article 5 del text de la Normativa del Preu públic per la prestació de serveis
de les escoles bressol municipals, preveu una bonificació del preu públic mensual en
concepte de servei escolar ordinari d’entre el 50 i el 90 per cent, en el cas que es tracti
d’unitats familiars amb una situació socioeconòmica desfavoridora greu.
Aquesta bonificació serà únicament aplicable a les unitats familiar que es situïn en un
tram de renda, en funció del nombre de membres de la unitat familiar, igual o inferior a:
Membres
unitat familiar

2
3
4
5
6
7 o més

Llindar de
renda
Menor/=
10,670,85
EUR
14,013,28
EUR
16,622,50
EUR
18,862,66
EUR
21,026,68
EUR
23,074,63
EUR

Tercer.- La bonificació esmentada té caràcter pregat i per tant s’ha de sol·licitar de
forma expressa pel subjecte passiu. Per a la seva aplicació es requereix informe de
l’equip d’atenció bàsica dels Serveis Socials municipals.

30

Quart.- Consta en l’expedient individual tramitat per a cadascuna de les sol·licituds de
bonificació presentades el corresponent informe tècnic de Serveis Socials i proposta
de concessió de bonificació.
Fonaments de dret:
Articles 5 a 8 del Preu Públic per la prestació de serveis de les escoles bressol municipals
aprovat pel ple de l’Ajuntament 22 de desembre de 2016, d’aplicació per al curs escolar
2018-2019.

Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data de 4 d’abril de 2019 i l’informe tècnic favorable de data 12 de març
de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Fixar el percentatge de bonificació de la quota corresponent al preu públic pel
servei escolar ordinari de les Escoles Bressol municipal d’aplicació al subjecte passiu
que seguidament s’indica.
DNI SUBJECTE
N. PREINS
PASSIU
1 2018/112 CONT 46823846D

ESCOLA
BRESSOL
LA BRUNA

%
PREU
BONIFICACIÓ PÚBLIC
90%
63,70 €

Segon.- Aquesta sol·licitud de bonificació s’ha valorat durant el mes de març de 2019 i
el seu reconeixement serà a partir de la data d’aprovació acordat per la Junta govern
local.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona per tal pugui efectuar els actes de gestió tributària que de la
mateixa se’n deriven.
Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Oficina de Gestió d’Ingressos.

2. APROVAR EL CALENDARI DE PREISCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DELES EBM DE RUBÍ
PEL CURS 2019-2020. EXP. 172/2019/PERSONES-E
El Ple municipal en sessió de 25 de febrer de 2010 va aprovar definitivament el
Reglament General de les Escoles Bressol Municipals .
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Vist el que disposen l’article 53 i la Disposició Addicional Primera de l’esmentat
reglament, en relació a les facultats de la Junta de govern Local en matèria d’admissió
d’infants.
Vist l'article 5 de les Normes reguladores del servei de menjador de les Escoles
Bressol Municipals, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de
maig de 2007.
Vist l'article 7 de les Normes i criteris per a l'admissió d'infants al servei d'acolliment de
les Escoles Bressol Municipals, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de
data 28 d'abril de 2008.
Segons els articles 5, 6 i 7 de les Normes per a l'admissió d'infants al servei escolar
ordinari de les Escoles Bressol Municipals, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 8 de març de 2010 l’Ajuntament de Rubí cada curs escolar
fixarà els extrems següents.
Les directores de les tres escoles bressol han informat al servei d’Educació de les
vacants disponibles a cada centre per al curs 2018-19 dels diferents serveis que
s’ofereixen.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data
3 d’abril de 2019 i l’informe tècnic emes per la tècnica del servei d’Educació, de data 1
d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Aprovar el calendari del procés de preinscripció i matriculació per al curs
2019-2020 a les escoles bressol municipals que s’acompanya a l’annex I de la
proposta.
2n. Fixar el lloc i els horaris, que s’indiquen al calendari adjunt, on s’han de
presentar la preinscripció i les reclamacions.

3r. Fixar per al curs 2019-2020 els següents extrems per al servei escolar
ordinari de cada escola bressol municipal, d'acord amb l’annex II de la proposta.
•
•

La distribució dels infants per grups d’edat
El nombre mínim d'alumnes de cada grup requerit per a poder iniciar la
prestació del servei.
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•
•
•
•
•

El nombre màxim d'alumnes de cada grup.
La capacitat total.
El nombre de vacants de cada grup.
El nombre de places reservades a necessitats educatives.
El nombre de places reservades a necessitats educatives que podran ser
ateses amb els recursos especials disponibles.

4rt. Fixar per al curs 2019-2020 els següents extrems per al servei de menjador
de cada escola bressol municipal, d'acord amb l’annex II que s’acompanya a la
proposta:
•
•

El nombre mínim d'alumnes requerit per a poder iniciar la prestació del
servei.
El nombre màxim d'alumnes.

5è . Fixar per al curs 2019-2020 els següents extrems per al servei d'acolliment
de cada escola bressol municipal, d'acord amb l’annex II que s’acompanya a la
proposta:
•
•
•

El nombre mínim d'alumnes requerit per a poder iniciar la prestació del
servei.
El nombre màxim d'alumnes.
El nombre de vacants.

6è. Fixar per al curs 2019-2020 el calendari escolar de les bressol d'acord amb
l'annex III.
7è. Exposar al públic aquesta informació en les oficines del Servei d’Educació
situades al c. Prim, 33, 2 planta, a la web municipal i en cada escola bressol
municipal.
3. OBRIR LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A LA PRÀCTICA DE
L'ESPORT FEDERAT, LES ACTIVITATS D'INCLUSIÓ I PRÀCTICA ESPORTIVA
EXTRAESCOLAR VINCULADA ALS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DELS MENORS
D'EDAT DEL MUNICIPI DE RUBÍ, TEMPORADA 2018-2019. EXP. 162/2019/PERSONES-E
Assumpte: Obertura de la convocatòria de les subvencions per a la pràctica de
l’esport federat, les activitats d’inclusió i pràctica esportiva extraescolar vinculada als
Jocs Esportius Escolars dels menors d’edat rubinencs en el municipi de Rubí,
temporada 2018 – 2019.

ANTECEDENTS DE FET
“L’Esport és un fenomen social universal i s’ha convertit en un instrument d’equilibri
relacional i d’integració social. L’Esport ha de formar part de l’activitat de les persones,
des de la infància fins a la tercera edat.” Aquest és l’esperit de la Llei de l’esport, sota
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aquest esperit, l’Ajuntament de Rubí promou l’esport i estableix accions de suport en
diferents àmbits que tenen com objectiu que el major nombre de ciutadans de Rubí
faci una pràctica esportiva de forma continuada.
L’Ajuntament de Rubí fomenta i promociona la pràctica esportiva en edat escolar i de
caràcter federat i extraescolar, entenent que la pràctica esportiva beneficia el
desenvolupament integral dels infants i joves, millorant la salut, la qualitat de vida i el
desenvolupament personal i social. D’altra banda, l’Ajuntament de Rubí té com una
prioritat de govern fer de la protecció de la infància i de la promoció dels drets dels
infants un dels seus principals eixos de treball.
Dins del marc d’aquestes actuacions, el Ple de la corporació, en sessió de 22 de febrer
de 2018 va aprovar les Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de
l’esport federat, les activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar
vinculada als jocs esportius escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí.
Dites Bases, d’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es van
sotmetre a un tràmit informació pública per un termini de vint dies abans de ser
aprovades definitivament, a través d’un edicte publicat al BOPB del dia 13 de març de
2018 i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació del dia 7 de març de 2018.
Un cop aprovades definitivament, aquestes van ser publicades en el BOPB de data 15
de maig de 2018.
El Pla Estratègic de Subvencions 2019 - 2021, aprovat per decret d’alcaldia de data 21
de març de 2019, preveu una línia de subvenció d’ “Ajuts a famílies amb dificultats
econòmiques per garantir que els infants i joves en edat escolar puguin accedir i
mantenir la participació en una pràctica esportiva” en la Fitxa annex G) 1.
Vista la base 14 de les bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de
l’esport federat, les activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar
vinculada als jocs esportius escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí, el
procediment s’iniciarà mitjançant convocatòria que es publicarà a traves de la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones”, que donarà trasllat al diari oficial corresponent de
l’extracte de la convocatòria per a la seva publicació, així com a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Rubí.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U040.3410C.48027 del
pressupost per a l’any 2019, prorrogat del 2018.
Segons l’informe del coordinador de l’àmbit d’Esports, Cultura i Educació de data 26
de març de 2019 resulta necessari procedir a convocar les subvencions per a la
pràctica de l’esport federat, les activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva
extraescolar vinculada als jocs esportius escolars dels menors d’edat del municipi de
Rubí de la temporada 2018 – 2019
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Vista la proposta del regidor del servei d’Esports amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 2 d’abril de 2019 i l’informe
tècnic de data 26 de març de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per la pràctica esportiva de caràcter federat, les
activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs
Esportius Escolars per a infants i joves de Rubí entre 4 i 18 anys, per a la temporada
esportiva 2018 – 2019, segons les bases que van ser aprovades inicialment pel Ple de
la corporació en sessió de 22 de febrer de 2018 i que s’incorporen a aquest expedient.
Segon.- Aquesta convocatòria queda subjecte als següents extrems:

a) DISPOSICIÓ D’APROVACIÓ DE LES BASES I DIARI OFICIAL DE PUBLICACIÓ.
Les Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les
activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs
esportius escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí van ser aprovades
inicialment pel Ple de la corporació, en sessió de 22 de febrer de 2018.
Un cop aprovades definitivament, van ser publicades en el BOPB de data 15 de
maig de 2018.

b) OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA.
És objecte d’aquesta convocatòria la pràctica esportiva de caràcter federat, les
activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs
Esportius Escolars per a infants i joves de Rubí entre 4 i 18 anys.
Són condicions de les subvencions de la present convocatòria:
• Que les activitats de referència es portaran a terme durant la temporada
esportiva 2018 – 2019, que va del 1 d’agost de 2018 fins al 31 de juliol de 2019.
• Que les despeses generades per les activitats tindran algun/s o tots els següents
conceptes: quota d’inscripció, quotes anuals d’esportista de club, revisió
mèdica, assegurança i/o roba esportiva.
• Que les despeses per roba esportiva es subvencionaran fins a 125,00 €.
• Que la subvenció màxima a atorgar per sol·licitud serà de 525,00 €.
• Només seran objecte de subvenció les despeses generades durant el període de
la temporada esportiva 18 – 19 en que l’esportista hagi tingut la fitxa esportiva
vigent, per aquest motiu s’haurà d’acreditar la data d’alta d’aquesta fitxa
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d’esportista i en cas que el sol·licitant causi baixa, estarà obligat a comunicarho a l’Ajuntament.
La finalitat de la convocatòria de les presents subvencions és:
Garantir que durant a temporada 2018 - 2019 cap infant i jove de Rubí pugui
resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques i potenciar l’activitat
esportiva organitzada principalment per les entitats esportives i AMPA de la ciutat.

c) CONDICIÓ DE BENEFICIARI.
Tenen la condició de beneficiaris de la subvenció els representants legals dels
infants i joves en edats compreses entre 4 i 18 anys i, si n’hi ha més d’un,
qualsevol d’ells que subscrigui la sol·licitud, sempre que compleixin els següents
requisits:
• Que el l’infant o jove que practica l’esport tinguin una edat compresa entre els 4 i
17 anys, ambdós inclosos, en el moment de la inscripció Que tots els membres
de la unitat familiar estiguin empadronats a Rubí.
• Que estiguin inscrits en una activitat esportiva federada, en una activitat
extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars o en activitats esportives
d’inclusió, en una entitat esportiva o en una AMPA de Rubí.
• Que estiguin inscrits en una activitat esportiva federada en una entitat esportiva
d’un altre municipi, sempre i quan aquesta activitat no tingui una entitat de
referència a Rubí.
• Que la unitat familiar complexi amb els requisits econòmics fixats en la
convocatòria.

d) REQUISITS ECONÒMICS DELS SOL·LICITANTS PER SER BENEFICIARIS.
Les sol·licituds presentades seran valorades d’acord amb el nivell de renda de la
unitat familiar vinculada al sol·licitant. El nivell de renda de la unitat familiar serà la
suma de rendes de cadascun dels membres majors de 18 anys i tots aquells
ingressos que tot i no ser objecte de declaració de renda, siguin aportats a la unitat
familiar. Per obtenir subvenció, la renda de la unitat familiar haurà d’estar dins els
paràmetres establers en el quadre de criteris de valoració de la convocatòria. La
documentació requerida i aportada pel sol·licitant haurà de demostrar la seva
condició de beneficiari.

e) CRITERIS DE VALORACIÓ I DE DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA
SUBVENCIÓ A ATORGAR.
Són criteris de valoració el nivell de renda anual de la unitat familiar en funció del
nombre de membres de la mateixa.
La determinació de l’import de la subvenció a atorgar es calcula en base a un
percentatge sobre la despesa generada per l’activitat subvencionable, tenint en
compte el límit total i el límit parcial fixats al punt b) de la present convocatòria.
Els criteris de valoració i de determinació de l’import de les subvencions a atorgar
es determinen en funció del tipus d’activitat en base als següents quadres:
1. Per a les activitats esportives federades i els jocs esportius escolars:
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Membres
unitat
familiar
2
3
4
5
6
7 o més

100 %

70%

40%

25%

0%

Menor de

de anterior a

de anterior a

de anterior a

mes de

9.967,73 €
11.967,73 €
13.967,73 €
15.967,73 €
17.967,73 €

12.554,25 €
16.486,63 €
19.556,37 €
22.191,92 €
24.737,89 €

14.770,08 €
19.396,52 €

17.377,00 €
22.820,00 €

17.377,00 €
22.820,00 €

23.008,07 €
26.108,80 €
29.104,12 €

27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €

27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €

19.967,73 €

27.147,30 €

31.938,80 €

37.576,00 €

37.576,00 €

2.Per a les activitats d’inclusió, enteses com a activitats esportives amb participació
d’infants i joves amb discapacitat certificada per un Centre d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (CAD) del departament de Benestar i Família o pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes.
Membres
unitat
familiar
2
3
4
5
6
7 o més

100 %

75%

45%

30%

0%

Menor de

de anterior a

de anterior a

de anterior a

mes de

9.967,73 €
11.967,73 €
13.967,73 €
15.967,73 €
17.967,73 €

12.554,25 €
16.486,63 €
19.556,37 €
22.191,92 €
24.737,89 €

14.770,08 €
19.396,52 €

17.377,00 €
22.820,00 €

17.377,00 €
22.820,00 €

23.008,07 €
26.108,80 €
29.104,12 €

27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €

27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €

19.967,73 €

27.147,30 €

31.938,80 €

37.576,00 €

37.576,00 €

f) CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ALS QUE S’IMPUTA LA SUBVENCIÓ I
QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS CONVOCADES DINS
ELS CRÈDITS DISPONIBLES
La dotació econòmica de la present convocatòria és de 120.000,00 €, amb càrrec a
l’aplicació 3U040.3410C.48027
La quantia total màxima a atorgar per beneficiari serà de 525,00€.
g) SISTEMA PER DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ
ECONÒMICA EN CAS QUE NO SIGUI SUFICIENT:
L’import de la dotació econòmica assignada a la convocatòria serà distribuïda
conforme els criteris establers en els quadres recollits a l’apartat e) de la
present convocatòria, entre tots els sol·licitants que compleixin les condicions
per ésser beneficiaris.
En cas que la dotació sigui insuficient la Junta de Govern podrà ampliar aquesta
fins arribar a la quantitat necessària per cobrir les subvencions resultants de
l’aplicació dels criteris de subvenció.
Cas que l’import de la subvenció no pugui ser ampliat, es procedirà a fer una
reducció proporcional, realitzant un prorrateig d’aquesta fins arribar a la dotació
aprovada.
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h) INDICACIÓ DELS ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT:
El Servei d’Esports serà l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria.
L’òrgan assessor col·legiat estarà format per:
1. El Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, el Sr. Carles Alastuey
Sagarra. Farà de substituta la Cap de l’àmbit de Polítiques Socials, la
Sra. Encarna Medel Garcia.
2. La Cap de l’àmbit de Polítiques Socials, la Sra. Encarna Medel Garcia.
Farà de substituta la Cap de Serveis Socials, la Sra. Adela Álvarez
Fernàndez
3. La Cap de Serveis Socials, la Sra. Adela Álvarez Fernàndez. Farà de
substituta la Cap d’Educació, la Sra. Ariadna Cavero Cayuela.
L’òrgan competent per dictar la resolució de la present convocatòria és la Junta
de Govern Local.

i) TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del
dia següent al de l’última d’aquestes dues publicacions:
a) De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per part de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
b) Del text íntegre de la convocatòria a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Rubí.
Les sol·licituds presentades abans d’iniciar-se el termini no s’admetran a tràmit.
Això no exclou el dret de tornar-les a presentar dins el termini.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament de Rubí.

j) DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA:
La documentació a presentar serà la següent:
1. Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria, que es
publicarà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí, adjuntant la
documentació següent:
Original i còpia del DNI / NIE / Passaport de la persona sol·licitant, del seu representant i de la resta de
persones majors de 16 anys de la unitat familiar.
Original i fotocòpia del llibre de família complet.
Document acreditatiu d’estar emancipat legalment (si escau).
Certificat de residència i empadronament a Rubí. Amb la declaració de persones que formen part de la unitat
familiar. S’entén per unitat familiar el conjunt de persones, inclòs l’infant o jove, unides entre si per qualsevol vincle
de consanguinitat o afinitat, sigui del grau que sigui, inclosa la relació de parella estable, que segon les dades del
Padró d’habitants convisquin al mateix domicili en la data d’aprovació de la convocatòria. Si en la unitat de
convivència hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
En cas de separació o divorci:

Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti la pensió alimentària i la custòdia dels
fills.

Reclamació de la pensió d’aliments.
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En cas de custodia compartida: declaració de la renda dels dos progenitors o bé, fotocòpia DNI i
autorització per la consulta
En cas d’alguna situació diferent o circumstància especial, documentació acreditativa d’aquesta.
En cas de discapacitat del sol·licitant, certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD) del departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes
Declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer exercici tancat (any 2017) o certificat
d’imputació de renda, de tots els membres majors de 18 anys de la unitat familiar.
Altres documents acreditatius d’ingressos contributius i no contributius de la unitat familiar com PIRMI,
prestacions d’atur, pensions, certificat d’ingressos i altres prestacions que acreditin la situació de la unitat
f ili
l’
t i
Declaracions responsables: (Annex 1 ).
•
Declaració responsable de trobar‐se el sol∙licitant al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de
qualsevol subvenció.
•
Declaració responsable de no concórrer en cap circumstància prevista a les següents bases que impedeixin
obtenir la condició de beneficiari.
•

f)

Declaració responsable sobre la sol∙licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. Si escau, en el primer cas caldrà presentar la sol∙licitud i, en el segon, la resolució
o document acreditatiu de l’atorgament o concessió per import de .............

T
Certificat
emès per l’entitat o AMPA on es fa la pràctica esportiva per la qual sol·licita l’ajut. ( Annex 2 )
E

R d’inscripció.
Dades
M • Fotocòpia de la fitxa esportiva de la temporada relacionada amb la convocatòria de la subvenció
amb l’albarà acreditatiu de la data d’expedició d’aquesta.
I • Full d’inscripció de la temporada en curs de l’entitat.
N
IMPORTANT,
la data d’alta i baixa de la fitxa d’esportista en la Federació o en els Jocs Esportius Escolars,
esI tindrà en compte per determinar les despeses que seran objecte de subvenció.
DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:
S’estableix com a data màxima de resolució i notificació tres mesos desprès de
la seva publicació. La manca de resolució expressa tindrà efectes
desestimatoris.
La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà al Tauler d’anuncis i a
la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa i imputar-la
3U040.3410C.48027 per un import màxim de 120.000,00 €.

a

la

partida

Quart.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització, en fase definitiva, del document comptable (A) en fase prèvia número
920190001977.
Cinquè.- Fer pública la present convocatòria mitjançat publicació de l’extracte de la
mateixa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la “Base de Dades
Nacional de Subvenciones”, i del seu text íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Rubí. La convocatòria serà ineficaç si no s’han dut a terme ambdues publicacions.
4. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA MITJANÇANT CONVENI
AL CLUB BOXEO RUBI PER LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DURANT
L'ANY 2018 EXP. 156/2019/PERSONES-E
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Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Boxeo Rubí per la
gestió (manteniment, neteja i millores) de la instal·lació esportiva del Club Boxeo Rubí,
durant l’any 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2018 va
aprovar un conveni entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Club Boxeo Rubí.
Vist que aquest conveni acorda les condicions econòmiques de la subvenció, per a
l’any 2018, en els següents termes:
• Per a finançar la gestió (manteniment, neteja i millores) de la instal·lació
esportiva del Club Boxeo Rubí situada al carrer Sardana, 22, nau 3, polígon
industrial Cova Solera de Rubí durant l’any 2018, un import de 8.500,00€.
Vista la documentació justificativa presentada pel Club Boxeo Rubí mitjançant
instància núm. 2019008202 de data 11 de març de 2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 19 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 18 de març de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada al Club Boxeo Rubí per a la
gestió (manteniment, neteja i millores) de la instal·lació esportiva durant l’any 2018,
d’import 8.500,00€.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

5. APROVAR LA PRÒRROGA FINS EL 30 DE MAIG DE 2019 DE LES ACTUACIONS DEL
PROJECTE "EMPODERAMENT DE LES COMUNITATS I JUNTES D’AIGUA PER A LA
PRESA DE DECISIONS INCLUSIVES ENTORN A LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN UN
CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC A ORELLANA (EQUADOR)" .EXP. 34/2019/SCIDC-E
Fets
La Junta de Govern Local, en sessió de 05 de setembre de 2018, va aprovar la
convocatòria amb bases específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament
de Rubí de l’any 2018 als projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
Segons les bases aprovades,
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• Base 2.1. h). Els projectes a subvencionar havien de preveure accions
d’Educació pel Desenvolupament a Rubí que informin del propi projecte i de la
realitat que l’envolta i que suposin la presència i la implicació de l’entitat a la
ciutat.
• Base 2.1. Els projectes s’havien d’executar durant l’exercici 2018 o havien
d’estar en fase d’execució en el moment de presentació de la sol·licitud, és a dir,
no es podien presentar projectes que tinguessin previst iniciar-se un cop acabat
l’exercici 2018 ni projectes que ja haguessin estat executats.
• Base 2.1 k). En el cas de què els projectes tinguessin una vigència superior a un
any, es subvencionarien les actuacions que tinguessin lloc, com a màxim durant
12 mesos consecutius i, en cas de petició justificada per part de l’entitat, es
valoraria la possibilitat que les actuacions dels projectes es poguessin allargar
durant, com a màxim, 15 mesos.
El 28 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va resoldre la convocatòria i va
atorgar 18.000 € a l’entitat “Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres”.
El projecte de l’entitat “Empoderament de les comunitats i juntes d’aigua per a la
presa de decisions inclusives entorn a la gestió de l’aigua en un context de canvi
climàtic a Orellana (Equador)” preveia executar-se entre l’01/03/2018 i el 28/02/2019 i
preveia activitats de sensibilització al municipi “en coordinació i col·laboració amb
l’Ajuntament de Rubí” en la fase final del projecte.
En data de 27 de febrer de 2019 l’entitat va comunicar, via correu electrònic, a la
coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i Drets Civils que, malgrat ja
s’estaven coordinant amb l’Ajuntament per a la realització de les activitats de
sensibilització, encara no les tenien agendades i que necessitarien una pròrroga de
l’execució del projecte fins el 31/03/2019.
En data 12 de març de 2019 l’entitat va presentar una instància confirmant que només
els quedava per fer les activitats de sensibilització i que encara no tenien confirmats
per l’Ajuntament els espais i les dates de realització definitives de les activitats de
sensibilització i demanaven una pròrroga fins el 30 de maig de 2019.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RGS).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
La coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i Drets Civils ha informat
favorablement la possibilitat de què les actuacions del projecte “Empoderament de les
comunitats i juntes d’aigua pera la presa de decisions inclusives entorn a la gestió de
l’aigua en un context de canvi climàtic a Orellana (Equador)” es puguin allargar durant,
com a màxim, 15 mesos fins el 30 de maig de 2019.
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Vista la proposta del director i de la de regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 15 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 14 d’abril de 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Aprovar la pròrroga fins el 30 de maig de 2019 de les actuacions del projecte
Empoderament de les comunitats i juntes d’aigua pera la presa de decisions
inclusives entorn a la gestió de l’aigua en un context de canvi climàtic a Orellana
(Equador) de l’entitat Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, que va
ser objecte de subvenció dins la convocatòria de l’any 2018 als projectes de
Cooperació Internacional al Desenvolupament.
2. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.
6. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA CONCEDIDA
A L'ASSOCIACIÓ AMICS AUTOMÒBILS ANTICS DE RUBÍ, ANY 2018. EXP.
35/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport a la realització del Programa de
trobades, ral·lis i difusió d’automòbils antics, de l’Associació Amics Automòbils Antics
de Rubí. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Associació Amics
Automòbils Antics de Rubí han assumit un seguit de compromisos, que s’expliciten en
el conveni de subvenció i col·laboració adjunt, que han possibilitat la realització
d’aquesta activitat.
Vist el informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta
subvenció serà posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la
constitució de garanties. La subvenció té el caràcter d’import cert i l’import de la
justificació no podrà ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 21 de novembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 2.200,00 €, a l’entitat Associació Amics Automòbils
Antics de Rubí per a la realització del programa de trobades, ral·lis i difusió
d’automòbils antics.
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Aquesta era una subvenció prevista nominativament en el document número 17 del
Pressupost de l’exercici 2018, número d’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48011
i núm. apunt previ 920180007827. Aquesta subvenció nominativa, esta emmarcada
per un conveni signat, entre l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Associació Amics
Automòbils Antics de Rubí, aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data
21 de novembre de 2018. En aquest conveni es concreten els pactes d’aquesta
subvenció, els pactes cinquè i sisè especifiquen la documentació que l’entitat ha
d’aportar per justificar la subvenció rebuda.

ENTITAT: Associació Amics Automòbils Antics de Rubí
NIF: G61323317
NÚM. APUNT PREVI: 920180007827
ACTIVITAT
Programa de trobades,
d’automòbils antics

IMPORT
ral·lis

i

difusió

TOTAL

2.200,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
28 de desembre de
2018

2.200,00 €

Atès que l’entitat Associació Amics Automòbils Antics de Rubí abans del 28 de
desembre de 2018 havia de justificar l’activitat de programa de trobades, ral·lis i
difusió d’automòbils antics segons l’acord adoptat el 21 de novembre de 2018 per
Junta de Govern Local:

ENTITAT: Associació Amics Automòbils Antics de Rubí
NIF: G61323317
ACTIVITAT
Programa de trobades,
d’automòbils antics

IMPORT
ral·lis

i

difusió

TOTAL

2.200,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
28 de desembre de
2018

2.200,00 €

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a les
condicions cinquena i sisena del conveni.
2) Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
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les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 21 de novembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180007827, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48011 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:
 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Amics
Automòbils Antics de Rubí aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en
data 21 de novembre de 2018.
 El pacte cinquè de l’esmentat conveni atribueix a la Junta de Govern Local la
competència per a aprovar la justificació, disposició que respecta allò que
estableix l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, segons el qual l’òrgan concedent és el competent per a comprovar
l’adequada justificació de la subvenció.
 Bases de subvencions aprovades per Ple el 27 de març de 2014
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vista la proposta del regidor delegat del servei de Cultura i de la Regidora de l’Àrea de
Serveis a les Persones, de data 5 de febrer i de l’informe tècnic de 4 de febrer de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
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6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. APROVAR INICALMENT EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE RUBI 20182023. EXP. 303/2019/URBANS-E
L’alcaldessa retira aquest assumpte de l’ordre del dia.
2. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L'ENDERROC D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR, LOCAL I UN APARCAMENT AL CARRER DEL DOCTOR GIMBERNAT 18, A
NOM DE HABITATGE SERVEIS I SINERGIAS BARCELONA SCCL. EXP. 23/2019/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 4 de març de 2019 (LLGE 2019007646), HABITATGE SERVEIS I
SINERGIAS BARCELONA SCCL sol·licita una llicència per l’enderroc d’un habitatge,
local i un aparcament situat al carrer del Doctor Gimbernat 18, de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 14.000 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01812069-0000052853 (01) 298,15
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211587596 Fiances per llicències d’obres 2115875-0 280,00
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• En data 04/03/2019 amb la sol·licitud de llicència.
• En data 11/03/2019 (LLGE 209008212) consistent en: plànol detallat amb el
mobiliari urbà i document justificatiu de la constitució de la fiança en concepte
de possibles desperfectes a la via pública.
Cinquè.- En data 1 d’abril de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la vista
de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament de la
llicència per l’enderroc d’un habitatge, local i un aparcament situat al carrer del Doctor
Gimbernat 18, de Rubí.
Sisè.- En data 3 d’abril de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet informe
jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per l’enderroc d’un
habitatge, local i un aparcament situat al carrer del Doctor Gimbernat 18, de Rubí.
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Setè.- L’edifici a enderrocar té una superfície total construïda de 212,86 m2.
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 8 d’abril de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 1 i 3 d’abril de 2019, respectivament, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a HABITATGE SERVEIS I SINERGIAS BARCELONA SCCL la
llicència d’obres per l’enderroc d’un habitatge, local i un aparcament situat al carrer del
Doctor Gimbernat 18, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 14.000
€ objecte de llicència, amb les següents condicions generals, particulars, terminis
d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
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Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no
es compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que es facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. És obligatori col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit
públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de
seguretat del personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via
pública.
8. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
9. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
c) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
10. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
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11. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La tercera al finalitzar els treballs,
quan es presenti el certificat visat d’acabament de l’obra.
12. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar un certificat visat d’acabament de l’obra, així
com d’aquella altra documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la
finalització de l’obra.
13. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
298,15 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211587596 Fiances per llicències d’obres 2115875-0 280,00
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
3. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A
HABITATGE A L'AVINGUDA DE CASTELLBISBAL 33 EXP. 70/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 22 de març de 2019, amb registre d’entrada 2019009492,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties dipositades
(exp. 70/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la sol·licitud de
llicència d’obres majors, expedient 000051/2017-OMA, sol·licitada per les obres de
canvi d’ús de local a habitatge a l’avinguda de Castellbisbal 33, de Rubí.
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Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
Fiances per llicències d’obres 1.228,84
320170006905

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 28 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 27 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 1.228,84 €, a
amb DNI
(exp. 70/2019/DV) que corresponen al
lliurament dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a
l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 22 de març de
2019, amb registre d’entrada 2019009492.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.

M007

4. ATORGAR LLICÈNCIA D'OBRES PER REFORMA I CANVI D'ÚS DE LOCAL
COMERCIAL A HABITATGE AMB APARCAMENT AL CARRER CALDERON DE LA
BARCA, 22 LOC 01 A NOM DE
.EXP. 40/2018/OB
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RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 25/06/2018 (LLGE 2018/021267), el senyor
sol·licita una llicència per reforma i canvi d’ús de local comercial a
habitatge amb aparcament en un edifici situat a C CALDERON DE LA BARCA 22 LOC
01, de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 38.376,05 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec-Valor
016629640000257031(01)

Import (€)
575,64

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
2111870-20-0
2114921-20-0

Tipus d’ingrés
FIANCES
FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2111870
2114921

767,52
225,18

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos, ambdós, al respecte en data 19 de
març 2019 i revisada la documentació aportada, substituïda i anul·lada amb relació
cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
•
•

Projecte presentat el 25/06/2018.
Pressupost de Referència presentat el 14 /11/2018 (LLGE 2018035482).

FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL).

Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 20 de març de
2019 i els informes tècnic i jurídic, ambdós, de data 19 de març de 2019 que consten a
l’expedient.
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Decret de l'Alcaldia núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per a la reforma i
canvi d’ús de local comercial a habitatge amb aparcament en un edifici situat al
C.CALDEERON DE LA BARCA, 22 LOC 01, d’acord amb el pressupost de referència
(Pr) de 49.635,15 € objecte de llicència, amb les següents condicions generals,
particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1.
Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici
de tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i
al projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3.
L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es podrà,
si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada en
contradicció amb el projecte aprovat.
4.
Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament
de contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), també
s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent que ha de
definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i un informe
subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
5.
La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6.
S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia d’aquesta
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llicència.
7.
Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides
que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal ocupat a
les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8.
Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.
Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10.

EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:

a/ En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb materials
similars als de les façanes.
b/ Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici que
s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb càrrec al
titular d’aquesta llicència.
c/ També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública amb
bastides o contenidors.
d/ Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la legislació
vigent.
e/ Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient per
a una possible estació transformadora d’electricitat.
f/ Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g/ En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de 25m., a
la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat connectat a la
instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals determinaran el lloc de la
instal·lació i les seves característiques.
h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període de
durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
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12.

ES PROHIBEIX:

a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les –acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan , finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran
el seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per evitar
el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o
reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.

53

CONDICIONS PARTICULARS:
No s’escauen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
575,64 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
2111870-20-0
2114921-20-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES
FIANCES

2111870
2114921

767,52
225,18

Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).

5. APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’ENDERROC I
CONTENCIÓ DE LA FONT DE CAN MORITZ EXP. 68/2019/TERRITORI-E
En data 24 de desembre de 2018 es va adjudicar mitjançant el decret de regidor
delegat núm. 6278/2018 a l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA,
l’execució les obres d’enderroc i contenció de la Font de Can Moritz.
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL
SA, que dóna compliment al R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D.
1627/97 sobre Seguretat i Salut.
Vist l’informe de data 3 d’abril de 2019 emès per la coordinadora de Seguretat i Salut
en fase d’execució, sra.
.
El Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'ha d’elevar per a la seva aprovació, d’acord amb l’article
7.2, del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
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 i de l’informe de la coordinadora de
seguretat i salut de data 3 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’enderroc i contenció de la
Font de Can Moritz.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
6. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DEL PLA DE VORERES 2012. EXP.
62/2019/TERRITORI-E
En data 2 d’octubre de 2012 es va aprovar definitivament el “Projecte del Pla de
Voreres 2012”.
En data 21 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte del Pla de Voreres 2012” a l’empresa
PROYECTOS Y EXCAVACIONES RUBÍ SL CIF B-60277290.
En data 20 de febrer de 2013 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte del Pla de Voreres 2012”.
En data 2 de juliol de 2013 es van rebre les obres del “Projecte del Pla de Voreres
2012”.
En data 16 de juliol de 2018 la Sra.
, en representació l’empresa
PROYECTOS Y EXCAVACIONES RUBÍ SL, va sol·licitar la devolució de la garantia
definitiva constituïda per a respondre de la correcta execució de les obres del “Projecte
del Pla de Voreres 2012” d’import 5.635,53€.
Vist l’informe emès pel sr.
, director de les obres, emès en data
26 de febrer de 2019 i signat en data 27 de febrer de 2019, el qual inclou la certificació
de liquidació que justifica la liquidació sense saldo a favor de cap de les parts amb el
vist-i-plau del contractista.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal de data 12 de març de 2019.
Atès el què disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector públic, pel què fa a la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 15 de març de 2019, l’informe emès pel sr.
, director de les obres, emès en data 26 de febrer de 2019 i signat en
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data 27 de febrer de 2019 i l’informe de l’arquitecta municipal de data 12 de març de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
del Pla de Voreres 2012” sense saldo a favor de cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 5.635,53€ a l’empresa PROYECTOS
Y EXCAVACIONES RUBÍ SL CIF B-60277290.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia
haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o
comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa
contractista.

7. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I RETORN DE LA GARANTIA DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ESPERANÇA
ENTRE CARRER PAU I AVINGUDA CASTELLBISBAL. EXP. 61/2019/TERRITORI-E
En data 19 de maig de 2010 es va aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del
carrer Esperança entre carrer Pau i avinguda Castellbisbal”.
En data 31 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte d’urbanització del carrer Esperança entre carrer
Pau i avinguda Castellbisbal” a l’empresa SERXAR SAU CIF A59161158.
En data 15 d’abril de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte d’urbanització del carrer Esperança entre carrer Pau i avinguda
Castellbisbal”.
En data 13 de maig de 2016 es van rebre les obres del “Projecte d’urbanització del
carrer Esperança entre carrer Pau i avinguda Castellbisbal”.
En data 16 de maig i 20 de setembre de 2017 l’empresa SERXAR, SAU, va sol·licitar la
devolució de la garantia definitiva constituïda per a respondre de la correcta execució
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de les obres del “Projecte d’urbanització del carrer Esperança entre carrer Pau i
avinguda Castellbisbal” d’import 7.975,00€.
Vist l’informe emès per la sra.
, de data 16 de febrer de 2019,
el qual inclou la certificació de liquidació que justifica la liquidació sense saldo a favor
de cap de les parts amb el vist-i-plau del contractista.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal del Servei de Projectes i Obres de
data 7 de març de 2019.
Atès el què disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector públic, pel què fa a la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 15 de març de 2019, l’informe emès per la sra.
de data 16 de febrer de 2019 i l’informe de l’arquitecte tècnic
municipal del Servei de Projectes i Obres de data 7 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
d’urbanització del carrer Esperança entre carrer Pau i avinguda Castellbisbal” sense
saldo a favor de cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 7.975,00€ a l’empresa SERXAR
SAU CIF A59161158.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia
haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o
comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa
contractista.
8. APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE
LA FONT CAN MORITZ. EXP. 67/2019/TERRITORI-E
En data 21 de desembre de 2018 es va adjudicar mitjançant el decret de regidor
delegat
núm.
6237/2018
a
l’empresa
RECOP
RESTAURACIONS
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ARQUITECTONIQUES SL, l’execució de les obres de rehabilitació de la Font Can
Moritz.
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per RECOP RESTAURACIONS
ARQUITECTONIQUES SL, que dóna compliment al R.D. 604/2006 de 19 de maig, que
modifica el R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
Vist l’informe de data 28 de març de 2019 emès per la coordinadora de Seguretat i
Salut en fase d’execució, sra.
El Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'ha d’elevar per a la seva aprovació, d’acord amb l’article
7.2, del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 8 d’abril de 2019 i de l’informe de la coordinadora de
seguretat i salut de data 28 de març de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació de la Font
Can Moritz.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

7./.ASSUMPTES URGENTS
L’alcaldessa explica que s’han de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local, per
raons d’urgència, dos assumptes no inclosos a l’ordre del dia que acompanyava la
convocatòria.
A continuació, se sotmet a votació la urgència dels assumptes, la qual és apreciada per
unanimitat, i es procedeix al seu debat:
1. APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES UAB - AJUNTAMENT DE RUBÍ EXP. 104/2019/RRHH-E
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Vist que la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí la possibilitat que l’alumne
, amb DNI
, estudiant del Màster en Geoinformació, realitzi un
període de formació pràctica al servei de Rubí Brilla, amb data d’inici 2 de maig de
2019.
Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius
per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica
professional en el món de l’empresa.
Vist l’informe emès per pel servei de Rubí Brilla, de data 29 de març de 2019, pel qual
s’informa favorablement a la signatura del Conveni de Col·laboració amb la Facultat
de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Vist allò que preveu el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris
Atès que, d’acord amb el que preveu l’article 2.1 del Reial Decret esmentat,
l’Ajuntament de Rubí, com a entitat pública, pot establir convenis de col·laboració per
a la realització de pràctiques curriculars.
Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o
del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre
l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 2.3 del referit Reial Decret.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposa que la Junta
de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i de
foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el
seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.
El Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, que aprova el Text Refós
de les competències de l’Alcaldia als regidor i regidores delegats i modificació de la
organització interna municipal, delega en la Regidora de Serveis a les Persones,
Marta García Marín, les competències de signatura i resolució del servei de Salut
Pública i del servei d’Educació.
Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 25 d’abril de 2019 i l’informe tècnic del servei de
Recursos Humans de data 29 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- L’aprovació del Conveni de Col·laboració que s’adjunta com a annex, per a la
formació pràctica de l’alumne
, amb DNI
, en el
centre de treball de Rubí Brilla de l’Ajuntament de Rubí amb data d’inici 2 de maig de
2019.
Segon.- Facultar a la regidora delegada de Serveis a les Persones per a la signatura
de del Conveni de Col·laboració per a la formació pràctica esmentat supra.
Tercer.- Nomenar al senyor
pràctiques.

com a tutor de l’estudiant en

Quart.- Notificar aquest acord a les seccions sindicals de la corporació.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al responsable del servei corresponent.
2. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
“ACTUACIONS D’OBRA DE MILLORA A CAN MIR. EXP. 20/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades
al Projecte “actuacions d’obra de millora a Can Mir” aprovat definitivament per Junta de
Govern Local en data 21 de desembre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de
138.755,88€ IVA inclòs, per a un termini de 6 setmanes, amb el següent
desglossament:
114.674,28 €, pressupost net
24.081,60 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte
Ma d'obra
Maquinària
Materials
Partides alçades

SUMA

Pressupost
Execució
Material (€)
45.042,57
27.132,58
21.833,42
2.356,37

Despeses
generals
13% (€)
5.855,53
3.527,24
2.838,34
306,33

Valor
Benefici
IVA
industrial estimat del
21%(€)
6%(€) contracte(€)
2.702,55
53.600,66 11.256,14
1.627,95
32.287,77 6.780,43
1.310,01
25.981,77 5.456,17
141,38
2.804,08
588,86

SUMA (€)

%

64.856,80
39.068,20
31.437,94
3.392,94

46,74%
28,16%
22,66%
2,45%

96.364,94 12.527,44 5.781,90 114.674,28 24.081,60 138.755,88

100

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte actuacions d’obra de millora a Can Mir”.
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Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica del servei de Contractació en data 31 de gener
de 2019 per a identificar les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, del qual
es desprèn que l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 presenta
una baixa en la seva oferta del 47,52% sobre el pressupost base de licitació i per tant,
es considera que presenta una baixa desproporcionada segons els paràmetres de
l’article 85.4 del RGLCAP, i l’empresa ha de justificar la viabilitat de la seva oferta
econòmica segons el previst a l’article 149 de la LCSP.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 31 de gener de 2019 que fa seu
l’informe esmentat i acorda per unanimitat requerir a l’empresa PABASA
EUROASFALT SA amb NIF A 08348039 per tal que aporti la documentació necessària
que justifiqui plena i oportunament la viabilitat de l’oferta presentada.
Vist el requeriment de data 5 de febrer de 2019 amb número de registre de sortida
2019001769 emès a tal efecte, notificat en data 13 de febrer de 2019, vista la
documentació aportada per l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A
08348039 en data 19 de febrer de 2019 amb número de Registre d’Entrada
2019006249 i vist l’informe tècnic favorable emès en data 20 de febrer de 2019, pel
qual es considera que la documentació aportada per l’empresa justifica degudament la
seva oferta econòmica.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i l’arquitecte tècnic
municipal en data 22 i 25 de febrer de 2019, respectivament, referent a la valoració
dels criteris avaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres
previstes al projecte “actuacions d’obra de millora a Can Mir”, del que es desprèn que
l’oferta presentada per l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A 08348039 ha
obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de 93,57 punts, segons
es fa constar al quadre resum de l’avaluació final de l’informe esmentat i que a
continuació es detalla:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

Puntuació
termini
garantia
>12 mesos
(fins a 10
punts)

Puntuació
experiència
cap d'obra >
2 anys
(fins a 5
punts)

Puntuació
Puntuació
treballadors
experiència a contractar
Total
encarregat
en situació
Puntuació
> 5 anys
legal de
(màxim 100
(fins a 5
desocupació
punts)
punts)
(fins a 10
punts)

6

A08348039

PABASA EUROASFALT S.A.

70,00

10,00

5,00

5,00

3,57

93,57

4

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA S.L.

59,97

7,14

5,00

5,00

2,14

79,25
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TECNOLOGIA DE FIRMES
S.A
ROGASA
CONSTRUCCIONES
Y
CONTRATAS SAU
FERKUMA
MAQUINARIA
S.L.

5

A85058618

8

A58425760

7

B86629201

1

B66226234

TEMPO
SERVICES,SLU

3

B63411466

IBERLAND, INMUEBLES Y
REFORMAS S.L.

FACILITY

58,86

7,14

5,00

5,00

2,14

78,15

55,98

7,14

5,00

5,00

0,71

73,83

37,88

7,14

4,00

5,00

10,00

64,02

22,39

4,29

5,00

5,00

0,71

37,39

19,15

2,86

5,00

5,00

0,71

32,72

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de febrer de 2019 per a
l’adjudicació del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda
per unanimitat proposar l’adjudicació a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb
NIF A 08348039 del contracte d’obres corresponents al projecte “actuacions d’obra de
millora a Can Mir”, per un import de 72.819,08 euros (iva inclòs) segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el
plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha
estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la
clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 60.181,06 euros pressupost net i 12.638,02 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 84 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 5 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 22 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 25 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
20 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Atès que la
valoració efectuada del criteri de valoració referent a la qualitat de l’equip tècnic (cap
d’obra i encarregat) té caràcter provisional a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària, la puntuació
total obtinguda per aquesta empresa també té caràcter provisional.
Vist el requeriment de data 19 de març de 2019, notificat electrònicament en la
mateixa data a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A 08348039 amb núm.
de registre de sortida 2019003891 i vista la documentació aportada per l’esmentada
empresa en data 27 de març de 2019 amb núm. de registre d’entrada 2019009931 i,
atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les circumstàncies reflectides en el
certificat del Registre Electrònic de Licitadors són plenament vigents excepte els
poders de representació i l’escriptura de l’administrador únic dels quals adjunten
còpies, l’ingrés de la garantia definitiva per un import de 3.009,05€, així com
l’assegurança de responsabilitat civil per un capital assegurat fins a 600.000€ i rebut
acreditatiu d’estar al corrent de pagament de la prima, la declaració relativa als riscos
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laborals, certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Generalitat de Catalunya, certificat en vigor conforme l’empresa es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i vers l’Ajuntament Rubí, i el certificat en vigor conforme
l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions envers la Seguretat Social i la
targeta acreditativa del número d’identificació fiscal.
Vist l’informe emès en data 5 d’abril de 2019 per l’arquitecte tècnic del Servei de
Projectes i Obres, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa PABASA
EUROASFALT SA amb NIF A 08348039, per dur a terme les obres corresponents al
projecte “actuacions d’obra de millora a Can Mir”, on es fa constar que un cop revisada
la documentació aportada per l’empresa acredita: que el cap d’obra té la titulació
requerida i una experiència de 18 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 16 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra té una experiència de 25 anys (5
anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20
anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP). En
conseqüència, es comprova que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa amb
caràcter provisional en la valoració dels criteris automàtics.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 d’abril de 2019 que fa seus l’informe
tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i
proposta d’adjudicació emès i signat en data 22 de febrer de 2019 per la tècnica del
servei de Contractació i en data 25 de febrer de 2019 per l’arquitecte tècnic del Servei
de Projectes i Obres, i l’informe de solvència tècnica emès i signat en data 5 d’abril de
2019 per l’arquitecte tècnic del Servei de Projectes i Obres, en base als quals acorda
per unanimitat dels seus membres proposar a l’òrgan de Contractació, l’adjudicació del
contracte per a dur a terme les obres corresponents al projecte “actuacions d’obra de
millora a Can Mir”,a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A 08348039.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del al projecte “actuacions d’obra de millora a Can Mir”, signada per
la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 28 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Junta de Govern
Local en data 21 de desembre de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A
08348039 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de
Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 26 d’abril de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A 08348039, per un import de
72.819,08 (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que compleix
amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en
el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu,
aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini d’execució del
contracte serà de 6 setmanes i es computarà des de la data de formalització de l’acta
de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres,
d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives
particulars.
El desglossament és el següent: 60.181,06 euros pressupost net i 12.638,02 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 84 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 5 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 18 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 16 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 25 anys (5 anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys
com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte “actuacions
d’obra de millora a Can Mir”, a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A
08348039, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
1532B 60912, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190002661 i 920190002662.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
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Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

8./. TORNS OBERT DE PARAULES

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