ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 13/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 3 d'abril de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCADOS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Secretaria general
Gerent
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Marta Cuesta Garcia
Jose Luis Ariño Buil
Sandra Cerdà Gomez

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

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
Regidor

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 12:00 hores del dia 3 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. 12/2019/JGL, DE 27 DE
MARÇ
2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVAR L'APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS - MES DE MARÇ. EXP.
59/2019/GERENCIA-E
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Atès que els Grups Polítics Municipals, segons aprovació de Ple de data 1 de Juliol de
2015, tenen assignada una dotació econòmica mensual, amb una part fixa igual per a
tots els grups i una part variable segons el nombre de regidors en el grup.
Vist que aquestes aportacions mensuals es troben degudament pressupostades en
l’aplicació 9U001.9120A.480.00, amb la denominació: Aportació a grups municipals,
del pressupost 2019.
Vist l’informe del Gerent de l’Ajuntament de Rubí, de data 5 de març de 2019
mitjançant el qual es demana es procedeixi a l’aprovació de l’autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació de la despesa del mes de febrer del 2019, en concepte
d’aportació als Grups Municipals, segons el detall que en aquest es conté.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010 d’aprovació
de procediments de gestió econòmica.
Vista la proposta del gerent i de l’alcaldessa
l’expedient.

de data 08/03/2019 que consta a

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 l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa del
mes de març de 2019, en concepte de l’aportació a Grups Municipals, relacionats a
continuació:
Fase
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO

Data
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019

Núm. operació
920190001322
920190001325
920190001327
920190001328
920190001329
920190001330
920190001331

Aplicació
Import Tercer
9U001 9120A48000 2.375,00 V66573833
9U001 9120A48000 1.900,00 V66191453
9U001 9120A48000 4.275,00 V66649971
9U001 9120A48000 3.800,00 V66203159
9U001 9120A48000 2.850,00 V66571712
9U001 9120A48000 2.375,00 V66583717
9U001 9120A48000 1.900,00 V66571910

Nom tercer
GM CIUTADANS
GRUP MPAL. CDC
GRUP MPAL. PSC
GRUP MPAL. ERC
GM CAV-PA
GRUP MPAL. ICV
GRUP MPAL. VR

Segon: Traslladar aquesta resolució a la Comptabilitat i la Intervenció General, per la
comptabilització, en fase definitiva, dels documents comptables detallats en el paràgraf
anterior.
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3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR EL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'EMPRESA QUALITY &
PRECISION SEALING SL I L'AJUNTAMENT DE RUBÍ, PER L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
30 PLUS.EXP. 25/2019/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, 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).
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.
Atès 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.
Vista 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).
Atès 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
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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 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 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 l’informe de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 19 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 19 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:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’empresa

QUALITY & PRECISION SEALING SL
2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL 40% DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, SERVEIS I RESTAURACIÓ DE RUBÍ PEL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ANUAL DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL PER A
L'ANY 2018. JUSTIFICACIÓ FINAL. EXP. 12/2018/COMERÇ-E
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Fets
1. El ple de l’Ajuntament de Rubí en la sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016
va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període
2016-2018. Aquest pla defineix les diverses línies de subvenció. L’article 2 apartat A
del pla, estableix els objectius estratègics i els efectes que es pretenen assolir durant
el període 2016-218 en matèria d’activitats econòmiques i comercials. Així mateix
s’annexen les fitxes que defineixen cada línea de subvencions. La fitxa número 4
correspon a la línea de subvencions al suport dels centres comercials a cel obert.
2. En data 29 de març de 2018 i amb registre d’entrada 2018010096, l’Associació de
Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí va presentar una sol·licitud de subvenció
per import 37.500,00 euros, juntament amb el Programa de dinamització anual per a
l’any 2018 i el pressupost corresponent a l’exercici 2018.
3. El 27 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària
va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí, per desenvolupar i gestionar el Pla de
dinamització comercial per a l’any 2018.
4. L’Ajuntament va aprovar la concessió d’una subvenció per import de 37.500,00
euros i va fer el pagament previ de 22.500,00 euros corresponent al 60% de la
subvenció, sense constitució de garanties, segons l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
5. En data 27 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la justificació
del 60% i el reconeixement de l’obligació del pagament del 40% de la quantitat
atorgada. La justificació presentada superava el 60% i l’entitat va presentar justificants
per import de 22.744,12 euros.
6. La condició quarta del conveni en el seu punt 2 estableix que la justificació del 40%
de la subvenció haurà de presentar-se abans del 28 de febrer de 2019. Així mateix la
condició vuitena del conveni determina quina és la documentació que ha de presentar:
a. La memòria detallada de les actuacions dutes a terme.
b. La justificació econòmica, comprensiva de la documentació suport de les despeses
directes subvencionables, els justificants del seu pagament i de la data en què
aquest s'ha fet. Els originals seran objecte d’estampació a efectes de control per a
la concurrència en altres subvencions i es retornaran a l'entitat. Aquesta memòria
econòmica inclourà, també, una relació detallada d’altres ingressos concurrents
per al finançament de l’actuació i el balanç econòmic acompanyat de còpia de
l’acta d’aprovació d’aquest per part de l’òrgan competent de l’entitat.
c. La justificació de la difusió donada al finançament municipal de l'actuació, d'acord
amb el que estableix la Condició novena.
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7. En data 20 de febrer de 2019 i registre d’entrada 2019006427 l’Associació de
Comerciants, Serveis i Restauració ha presentat el compte justificatiu i ha presentat
justificants de pagament per import de 15.518,01 euros. A més s’imputaran com a
despeses generals o indirectes el 15% de l’import a què ascendeixi la despesa directe
total acreditada, i això sense necessitat de justificació documental (Condició vuitena
del conveni).
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
- 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.
- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Article 28è de les Bases d’execució del pressupost 2018.
- Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí 2016/2018

Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 25 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 25 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.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Comerciants,
Serveis i Restauració de Rubí per el Programa de Dinamització Comercial de l’any
2018, amb un import total concedit de 37.500,00 euros.
Segon.- Traslladar aquesta resolució als interessats
4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LES XIFRES DE POBLACIÓ DE RUBÍ A L’1 DE GENER DE 2019. EXP.
8/2019/SGSI-E
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Vistes les Altes, Baixes i Modificacions que s’han efectuat al Padró Municipal
d’Habitants entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, s’ha comprovat,
que del resum numèric general resulta que la població de Rubí a l’1 de gener de 2019
és de 77.977 habitants, dels quals 39.348 són dones i 38.629 són homes.
Vista la proposta de la Secretaria general i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals
de data 19 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 19 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:
Aprovar les xifres de població de Rubí a l’1 de gener de 2019 amb el nombre de
77.977 habitants, dels quals són 39.348 són dones i 38.629 són homes.
2. APROVAR LA RELACIÓ A-2019-530 CORRESPONENT A LA DESPESA DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 2. EXP. 50/2019/HISENDA-E
Vist els documents comptables emesos per la Tresoreria Municipal per tal de realitzar
la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/530, d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO i O subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local.
Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals i de la tresorera de
data 19 de març de 2018 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:
Primer-. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (documents
ADO) per import de 121,52 € i el reconeixement de l’obligació (documents O) per
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import de 177.002,76 €, que es detalla amb número de relació comptable A/2019/530
per un import total de 177.124,28 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
3. PROCÉS SELECTIU PER CONFECCIONAR UNA BORSA DE TREBALL DE LA
CATEGORIA TÈCNIC/A MITJÀ, GRUP A2, ADSCRIT AL SERVEI DE LLICÈNCIES (SEL.
05/2019) EXP. 85/2019/RRHH-E
En data 15 de juny de 2018, es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu de concurs
oposició, per cobrir, en torn lliure i en règim de funcionari de carrera, una plaça de
tècnic/a mig – inspector, grup A2, adscrit al Servei de Llicències.
En data 1 de març de 2019, es publica, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí,
l’Anunci mitjançant el qual es declara deserta la convocatòria del procés selectiu per
cobrir mitjançant concurs oposició, en torn lliure, una plaça de tècnic/a mig – inspector,
grup A2, de l’escala especial, subescala tècnica, adscrita al Servei de Llicències
(U044), en règim de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Rubí, davant la manca de
compareixença de cap candidat/a per a la realització de la primera prova.
Atès que, davant l’infructuós resultat de l’esmentat procés selectiu, persisteix la
necessitat de comptar amb personal tècnic qualificat en el Servei de Llicències i que
actualment, l’Ajuntament de Rubí no disposa de cap borsa de treball per a la categoria
professional de tècnic mitjà, grup A2, per a aquest servei.
Vist l’informe de data 15 de març de 2019 emès pel Servei de Recursos Humans, que
conclou favorablement respecte a l’aprovació de la present borsa de treball, atès que
la categoria que preveu aquest procés s’adscriu a serveis declarats com a prioritaris
(Disciplina urbanística i activitats), d’acord amb el Decret d’Alcaldia 786/2017, de 6 de
febrer de 2017, tot considerant que actualment no existeix cap borsa de treball per a la
categoria de tècnic/a mitjà, grup A2, adscrit al Servei de Llicències.
Vista la redacció de les bases per a la cobertura d’aquesta necessitat, que s’adjunta
com a Annex I a aquesta proposta, en compliment de la normativa vigent aplicable i en
atenció al contingut de les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura
de vacants temporals, aprovades per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí
en data 13 de març de 2009.
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya,
i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al
serveis de les entitats locals.
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Vista la proposta de la directora i del regidor de Serveis Centrals de data 15 de març
de 2019, i l’informe tècnic del Servei de Recursos Humans de data 15 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 de 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.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a la creació d’una borsa
de treball per a cobrir substitucions, vacants sobrevingudes i altres necessitats de
caràcter temporal per a places de tècnic/a mitjà, grup A2, adscrites al Servei de
Llicències de l'Ajuntament de Rubí (Sel. 05/2019).
Segon.- Ordenar la publicació d’aquestes bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Tercer.- Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la corporació.
4. APROVAR EL PAGAMENT DE COSTES DEL PROCEDIMENT 5177/18 SEGONS
SENTENCIA 6321/18. EXP. 15/2019/SGSJ-E
Identificació de l’expedient
Òrgan
Judicial:
Núm.recurs:
Part Actora:
Part Demdd:
Acte
recorregut:
Costes:

Tribunal superior de Justicia de Catalunya Sala
Social
Rotlle 5177/18
Ajuntament de Rubí
Reclamació de reconeixement de dret i
reclamació de quantitat a l’empar del disposat a
l’Estatut dels Treballadors.
350 €

Fets
1. En data 30.11.2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Social i
dins el recurs de referència dictà la Sentència, que en la seva part dispositiva, en
altres, diu: “ Se imponen las costas devengadas en el recurso interpuesto por la
entidad demandada a esta, las cuales incluiran los honoraios del Letrado d ela parte
actora impugnante, en cuantía de trescientos cincuenta euros (350€)”
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2. En data 23.01.209 la Diligencia d‘Ordenació del Jutjat Social núm.1 de Terrassa
que requerixeix a l’Ajuntament, el pagament de les costes
Fonaments de dret
Raonament jurídic cinqué de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya Sala Social, en data 28.11.2018.
Vista la proposta de la Direcotra i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 25
de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 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:
1.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de pagament en
fase ADO de 350€ en concepte de pagament pericial càrrec de la partida 2U022
9203B 22604 amb núm. d’apunt previ 920190000665 que s’haurà de fer efectiva al
compte de dipòsits i consignacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala
Social al compte del Banc de Santander núm.
, amb
el concepte de transferència 0937-0000-80-5177-18.
2.- Notificar aquesta resolució a comptabilitat municipal, a l’Interventor general de
l’Ajuntament de Rubí, a Tresoreria i posar-ho en coneixement del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya Sala Social.

5. PROCÉS SELECTIU PER CONFECCIONAR UNA BORSA DE TREBALL DE LA
CATEGORIA TÈCNIC AUXILIAR C1 SERVEI D'ESPORTS (SEL. 03/2019).EXP.
89/2019/RRHH-E
En data 19 de març de 2019, el coordinador de l’Àmbit d’Esports, Cultura i Educació
emet un informe tècnic mitjançant el qual posa de manifest la necessitat d’incorporar
personal tècnic auxiliar al Servei d’Esports, per tal de portar a terme tasques
relacionades amb projectes de dinamització de programes i activitats de caràcter
esportiu, relació i gestió de temes vinculats a entitats esportives i ciutadania (relacions,
convocatòria de subvencions, altres) i seguiment del funcionament d’instal·lacions i
espais esportius.
Actualment l’Ajuntament de Rubí no disposa de cap borsa de treball per a la categoria
professional de tècnic auxiliar adscrit al Servei d’Esports.
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Vist l’informe de data 20 de març de 2019 emès pel Servei de Recursos Humans, que
conclou favorablement respecte l’aprovació de la present borsa de treball, atesa la
necessitat manifestada pel coordinador de l’Àmbit d’Esports, Cultura i Educació, tot
considerant que actualment l’Ajuntament de Rubí no disposa de cap borsa de treball
per a la categoria professional de tècnic auxiliar adscrit al Servei d’Esports.
Vista la redacció de les bases que regularan el procés selectiu per a la cobertura
d’aquesta necessitat, que s’adjunta com a Annex I a aquesta proposta, en compliment
de la normativa vigent aplicable i en atenció al contingut de les Bases Generals dels
processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, aprovades per Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Rubí en data 13 de març de 2009.
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya,
i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al
serveis de les entitats locals.
Vista la proposta de la directora i del regidor de Serveis Centrals de data 20 de març
de 2019, i l’informe tècnic de data 20 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 convocatòria i les bases específiques per a la creació d’una borsa
de treball per a cobrir substitucions, vacants sobrevingudes i altres necessitats de
caràcter temporal per a places de tècnic/a auxiliar, grup C1, adscrites al servei
d’Esports de l'Ajuntament de Rubí (Sel. 03/2019).
Segon.- Ordenar la publicació d’aquestes bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Tercer.- Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la corporació.
Quart.- Comunicar la present resolució al director de l’Àrea de Serveis a les Persones i
al coordinador de l’Àmbit d’Esports, Cultura i Educació.
6. APROVAR CONTRACTE DE LLOGUER LOCAL CARRER LLUIS RIBAS 27-29, 1À 6À I
DOCUMENTS COMPTABLES. EXP. 151/2018/SGSJ-E
Identificació de l’expedient:
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Expedient:
Assumpte:
Servei Ocupant:

D-1800002
Lloguer d’un immoble per a ús diferent del d’habitatge amb opció
de compra a Obra Social “La Caixa”.
Entitats AVAN i el Club Minusvàl·lids Horitzó

Antecedents
I.- L’Ajuntament té l’obligació de prestar de forma directa o indirecta determinats
serveis socials, i a aquests efectes s’ha destinat des de l’any 2007 l’immoble que és
objecte de contractació.
Tal i com consta en l’informe tècnic de la coordinadora de Política Social de
l’Ajuntament de Rubí de data 11 de juny de 2018, l’ús de l’immoble que és objecte de
contractació va ser cedit gratuïtament per la propietat (antiga Caixa de Barcelona), i va
ser unit al local confrontant núm. 1r 5ª que és de propietat municipal. En l’espai
resultant s’hi venen desenvolupant de forma indirecta determinats serveis socials.
II.- Actualment els dos immobles són utilitzats per l’entitat AVAN (Associació del Vallès
Amics de la Neurologia) que presta serveis a persones amb patologies neurològiques,
en virtut del conveni subscrit i aprovat per al Junta de Govern Local amb data 14 de
maig de 2007, i modificat amb data 20 de setembre de 2011. En conseqüència, en
compliment d’aquest conveni, l’Ajuntament té l’obligació de cedir a l’esmentada
associació l’ús d’aquests locals.
III.- L’informe tècnic de la coordinadora de Política Social de l’Ajuntament de Rubí de
data 11 de juny de 2018 determina la idoneïtat del local i la justificació de la
impossibilitat de promoure concurrència atès que: aquest local és on actualment s’està
duent a terme el servei i s’ha annexionat físicament amb el pis 1r 5ª que és de
propietat municipal formant una unitat; ja disposa de totes les instal·lacions i
equipaments i està adaptat a la seva finalitat; que el preu de lloguer és sensiblement
inferior al preu de mercat dels lloguers, conforme l’article 30 del Decret 336/1988 de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, així com l’art.
124 en relació amb l’article 116.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques.
IV.- Amb data 24 d’octubre de 2018 s’ha emès informe dels Serveis Jurídics
Municipals pel qual s’informa sobre la possibilitat de dur a terme la contractació i
determina el procediment i la tramitació a seguir. Així mateix, també defineix els
documents que han de conformar l’expedient els quals ja estan inclosos tals com: els
Plecs de prescripcions tècniques particulars; i l’escrit del representant de la propietat
de l’immoble que es pretén arrendar i en virtut del qual posa de manifest la seva
conformitat amb els esmentats Plecs i expressa la seva voluntat de contractar amb
aquest Ajuntament.
V.- Conforme les competències resolutòries que atribueix a aquesta Alcaldia la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, les quals han estat delegades a la Junta de Govern Local
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per Decret d’Alcaldia número 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 20.15.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels Ens Locals.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
Llei 5/2006, de 10 de maig, que aprova el Llibre Cinquè del Codi Civil de
Catalunya.
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 25
de febrer, de l’informe tècnic de data 11 de juny de 2018, i de l’informe Jurídic de data
24 d’octubre de 2018, 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 plec de condicions tècniques que hauran de regir en el
contracte d’arrendament amb opció de compra del local situat al carrer Lluís Ribas, 2729 Esc. A 1er. 6ª, de Rubí.
Segon.Aprovar el contracte d’arrendament amb opció de compra del local situat
al carrer Lluís Ribas, 27-29 Esc. A 1er. 6ª, de Rubí, propietat de la FUNDACIÓ
BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (en endavant Obra
Social “La Caixa”), amb NIF G-58899998, pel preu de 300 euros mensuals (IVA no
inclòs), que s’abonarà mensualment, prèvia presentació de la factura de la mensualitat
per part de l’arrendadora, mitjançant transferència bancària de la quantitat en un
compte bancari a designar per aquesta, per tal de destinar-lo a la prestació de serveis,
activitats o recursos de la cartera de serveis socials, siguin desenvolupats per la pròpia
corporació local, de forma directa o indirecta, o per un tercer al que hagi cedit de
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l’immoble. El termini de durada del contracte serà de 5 anys a comptar des de el dia 1
de gener de 2019.
Tercer.-

Notificar a la senyora
amb DNI nº
, en nom i representació de FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA (en endavant Obra Social “La Caixa”), entitat
domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621, i amb NIF G-58899998, propietària
de l’immoble (C/ Lluís Ribas, 27-29 Esc. A 1er. 6a. de Rubí).
QUART.Aprovar l’autorització i disposició de la despesa segons document
comptable en fase prèvia núm.920190000035 per import de 4.356€, aprovar
l’autorització i disposició de la despesa pluriennal segons document comptable en fase
prèvia núm.920199000005 per import de 17.424€, a favor de FUNDACIÓ BANCÀRIA
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, Obra Social “La Caixa”, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022 9203A 20200 i ingressar-lo al núm. de
compte:

Aprovar l’autorització de despesa segons document comptable en fase prèvia
núm.920190000036 per import de 1.100€, aprovar l’autorització de despesa pluriennal
segons document comptable en fase prèvia núm.920199000006 per import de 6.400€,
a favor de FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, Obra Social “La Caixa”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022
9203A 20200
CINQUÈ.- Facultar al regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals per a la signatura
del contracte de referència.
SISÈ.Incorporar, un cop formalitzat el contracte, el dret d’arrendament al
patrimoni municipal amb la classificació de domini públic afecte a la prestació de
serveis, activitats o recursos de la cartera de serveis socials de l’Ajuntament de Rubí.
SETÈ.Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, d’acord
amb allò disposat a l’article 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic -LCSP 9/2017-.

7. SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC, MITJANÇANT LA MODALITAT
D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D’EQUIPS DESTINATS A COBRIR LES
NECESSITATS DEL SERVEI D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ, DINS DE L’ACORD MARC DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (EXP 2014.05 - 2ª PRÒRROGA). EXP. 1/2019/CONT-E
Atès que en data 27 de març de 2014 per acord de Ple es va autoritzar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català pel
desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i la
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contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions
i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en
el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.
Vist que en data de 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
l’inici de la tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de l’Acord
Marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat per la Comissió Executiva del
Consorci en data 30 de novembre de 2015 (Exp. 2014.05).
Vist que en data de 14 d’abril de 2016 el CCDL, mitjançant acord adoptat per la
Comissió Executiva, va adjudicar, a diferents empreses, els setze lots del citat Acord
Marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat per la Comissió Executiva del
Consorci en data 30 de novembre de 2015 (Exp. 2014.05). Una de les empreses que
va resultar adjudicatària entre d’altres dels lots 9 a 16 (ambdós inclosos) és BBVA
RENTING SA amb NIF A28448694.
Atès que en data 5 de juliol de 2016 es va formalitzar la cessió de l’Acord marc pel
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les
modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (lots 1 a 16, ambdós inclosos) a favor de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
Vist que en data 20 de març de 2017 l’òrgan de contractació de l’ACM va acordar
aprovar definitivament la primera pròrroga de l’Acord marc pel subministrament
d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de
compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2014.05), per un període addicional de 12 mesos més,
des del 18 de maig de 2017 fins el 18 de maig de 2018, sense que es produís
actualització de preus, i havent-se de prestar els subministraments objecte
d’adjudicació en els mateixos termes i condicions que es venien prestant.
Vist que en data 20 d’abril de 2018 es va formalitzar la segona pròrroga de l’acord
marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, en relació al contracte subscrit amb l’empresa BBVA RENTING
SA (Lots 9 a 16, ambdós inclosos), per un període addicional de 12 mesos més, des
del 18 de maig de 2018 i fins el 18 de maig de 2019.
Atès que en data 9 d’octubre de 2018 rebem al Servei de Contractació la sol·licitud
d’inici d’expedient de contractació de subministrament d’equipament informàtic en les
modalitats de compra amb arrendament o sense opció de compra amb destinació al
Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Rubí. A la sol·licitud rebuda s’adjunta:
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1)
L’informe emès en data 18 de setembre de 2018 i signat en data 29 de novembre
de 2018 per la cap del Servei d’Informàtica i Noves Tecnologies i la responsable de
Compres, en relació amb les condicions especifiques d’execució de l’encàrrec de
provisió pel subministrament d’equipament informàtic, amb o sense opció a compra,
amb destinació al Servei d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí
(exp. 2014.05).
2)

Documentació comptable per a l’inici de l’expedient de contractació.

3)
Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regulen l’Acord Marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de
manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció
de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp.2014.05).
Atès que en data 14 de gener de 2019 la TAG del servei de Contractació emet informe
de contractació de conformitat amb el previst a la clàusula 46 del plec de clàusules
administratives particulars que regula l’Acord marc pel subministrament d’equipament
informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp.2014.05).
Vist que en aquest informe es fa constar que segons el previst a la clàusula 23 del plec
de clàusules administratives particulars que regula l’acord marc de referència, en les
adjudicacions dels encàrrecs de provisió dels lots d’arrendament amb o sense opció
de compra es podrà dispensar de constituir garantia definitiva ateses les
característiques d’aquesta modalitat de subministrament ja que, d’acord amb l’article
95.1, segon paràgraf, del TRLCSP, es justifica aquesta exempció, donat que es tracta
d’un contracte de subministrament de béns en el qual l’entrega i recepció s’efectuarà
abans del pagament del preu i per tant es rep la disponibilitat immediata de la
contraprestació per part de les entitats destinatàries de l’Acord marc.
Vista la Nota de Conformitat de Secretaria de data 15 de gener de 2019.
Vista la proposta de la directora de Serveis Centrals i del regidor delegat de Serveis
Centrals de data 14 de març 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 les condicions específiques d’execució que consten detallades a
l’informe emès en data 18 de setembre de 2018 i signat en data 29 de novembre de
2018 per la responsable de Compres i la cap del servei d’Informàtica i Noves
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Tecnologies, i que s’adjunta com a ANNEX 1 a aquesta proposta, per tal de poder
realitzar un encàrrec de provisió de subministrament d’equipament informàtic
mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra dels següents equips,
destinats a cobrir les necessitats del Servei d’Informàtica i Noves Tecnologies de
l’Ajuntament de Rubí en els termes i condicions establerts en el Acord marc aprovat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp 2014.05):

Segon: El pressupost màxim de l’encàrrec és de 50.349,60 euros més 10.573,42 euros
(21% d’IVA), que fan un total de 60.923,52 euros, els quals es desglossen amb els
preus unitaris que es detallen a continuació:
Q. D'EQUIPS

DESCRIPCIÓ DEL MODEL

QUOTA
MENSUALS
UNITÀRIA
SENSE IVA

IVA

QUOTA
MENSUAL
UNITÀRIA

QUOTA
MENSUAL
TOTAL SENSE
IVA

IVA

QUOTA
TOTAL
MENSUAL

VALOR TOTAL
48
MESOS
SENSE IVA

IVA

TOTAL
48
MESOS
MES
OPCIÓ
A
COMPRA

lot núm. 9 EQUIP INFORMTIC Arrendament a 48 mesos

50

1

45

1

50

0

2.2
Avançat
i5
LENOVO
S510
i5
**Sistema
operatiu
Windows
8/10
upgradeable a Windows 7
Professional
OPCIÓ A COMPRA (per la
totalitat del contracte (una
quota més) LENOVO S510 i5
Accessoris:
Monitor
19"
LT1913p(VGA+DVI)
OPCIÓ A COMPRA (per la
totalitat del contracte (una
quota més) Monitor 19"
LT1913p(VGA-DVI)
Accessoris:
LLICÈNCIES
OFFICE
HOME&BUSINESS

11,53 €

2,42
€

13,95 €

576,50 €

121,07 €

697,57 €

11,53 €

2,42
€

13,95 €

-----

-----

-----

3,39 €

0,71
€

4,10 €

152,55 €

3,39 €

0,71
€

4,10 €

-----

4,66 €

0,98
€

5,64 €

233,00 €

2016

OPCIÓ
A
COMPRA
/
LLICÈNCIES
OFFICE
2016
HOME&BUSINESS
/
NO
EXISTEIX OPCIÓ A COMPRA
PER
TRACATAR-SE
D'UN
PRODUCTE
DE
MOEL
LLICENCIAT
DE
LLOGUER
ANUAL

-----

-----

Lot núm. 10 PORTATILS 10.2 Avançat i5 Arrendament a 48
mesos
Avançat
i5:
LENOVO
THINKPAD
L560
(Avançat
i5)
**Sistema operatiu Windows
3,65
5 7 Professional
17,38 €
€

-----

-----

21,03 €

86,90
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32,04 €

-----

48,93 €

-----

18,25 €

184,59 €

-----

281,93 €

-----

105,15 €

27.672,20 €

5.811,16 €

33.483,36 €

576,50 €

121,07 €

697,57 €

7.322,58 €

1.537,74 €

8.860,32€

152,55 €

32,04 €

184,59 €

11.184,00 €

2.348,64 €

13.532,64 €

-----

4.171,24 €

-----

875,96 €

-----

5.047,20 €

1

OPCIÓ A COMPRA (per la
totalitat del contracte (una
quota
més)
LENOVO
THINKPAD L560 (Avançat i5)

17,38 €

TOTAL PRESSUPOST MÀXIM MENSUAL

3,65
€

21,03 €

-----

1.048,95€

-----

-----

220,29 €

TOTAL PRESSUPOST MÀXIM OPCIÓ A COMPRA

50.350.02 €

10.573,50 €

18,25 €

105,15 €

50.349,60 €

10.573,42 €

60.923,52
€

815,95 €

171,36 €

1.269,24 €

TOTAL PRESSUPOST MÀXIM 48 MESOS

TOTAL
PRESSUPOS
T
MÀXIM
LICITACIÓ

86,90 €

987,31 €

60.923,52 €

El termini de prestació de l’arrendament es fixa en 48 mesos a comptar des de la data
de instal·lació dels equips.
El termini de lliurament dels béns queda estipulat en 30 dies hàbils, el qual podrà ser
minorat en l’oferta de provisió
Tercer.- Aprovar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2U018 9205A
62600 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920199000047, 920199000048 i 920190001321.
Quart.- Notificar l’aprovació d’aquestes condicions específiques d’execució de
l’encàrrec de provisió de subministrament d’equipament informàtic als serveis
municipals interessats.
5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ
D'ANIMACIÓ CULTURAL DEL CARRER SANT JAUME, PER LES FESTES DEL CARRER
SANT JAUME, DE L'ANY 2018. EXP.50/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport a les 173a Festes del Carrer Sant
Jaume 2018, de l’Associació d’Animació Cultural Carrer Sant Jaume. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Associació d’Animació Cultural Carrer Sant
Jaume 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 l’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 necessitat de la
constitució de garantia. 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.
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 14 de novembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 2.500,00 €, a l’entitat ASSOCIACIÓ D’ANIMACIÓ
CULTURAL CARRER SANT JAUME per a la realització de les 173a Festes del Carrer
Sant Jaume.
Aquesta era una subvenció prevista nominativament en el document número 17 del
pressupost municipal 2018, número d’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48009 i
núm. apunt previ 920180007830. Aquesta subvenció està prevista nominativament a
la fitxa annex 32, aprovada per acord de Ple de data 25 de febrer de 2016 per a la línia
de subvenció de Suport a activitats de cultura popular i tradicional catalana, té per
objecte mantenir el cicle festiu de la ciutat vinculat a la història local i està emmarcada
per un conveni signat, entre l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Associació d’Animació
Cultural Carrer Sant Jaume, aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en
data 14 de novembre de 2018. En aquest conveni es concreten els pactes d’aquesta
subvenció, el pacte cinquè especifica la documentació que l’entitat ha d’aportar per
justificar la subvenció rebuda.
ENTITAT: ASSOCIACIÓ D’ANIMACIÓ CULTURAL CARRER SANT JAUME
NIF: G60319944
NÚM. APUNT PREVI: 920180007830
ACTIVITAT

IMPORT

173a Festes del Carrer Sant Jaume

2.500,00 €

TOTAL

2.500,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
28 de desembre de
2018

Atès que l’entitat ASSOCIACIÓ D’ANIMACIÓ CULTURAL CARRER SANT JAUME
tenia 1 mes des de la data de resolució per justificar l’activitat de 173a Festes del
Carrer Sant Jaume segons l’acord adoptat el 14 de novembre de 2018 per Junta de
Govern Local:
ENTITAT: ASSOCIACIÓ D’ANIMACIÓ CULTURAL CARRER SANT JAUME
NIF: G60319944
ACTIVITAT

IMPORT

173a Festes del Carrer Sant Jaume

2.500,00 €

TOTAL

2.500,00 €

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
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TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
28 de desembre de
2018

4) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat en el
pacte cinquè del conveni.
5) 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
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
6) 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 14 de novembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180007830, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48009 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:



Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’ Associació d’Animació
Cultural Carrer Sant Jaume, aprovat segons acord de la Junta de Govern Local
en 14 de novembre de 2018.
En 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.

Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis
a les Persones de data 18 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 12 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:
1. Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
2. Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES MITJANÇANT
CONVENI AL CLUB HANDBOL RUBÍ PER LES ACTIVITATS FEDERADES I PER
L'ESCOLA ESPORTIVA D'HANDBOL DE LA TEMPORADA 2017-2018 EXP.
121/2019/PERSONES-E
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Assumpte: Justificació de les subvencions atorgades al Club Handbol Rubí mitjançant
conveni per a les activitats federades i per a l’organització d’una escola esportiva
d’handbol, temporada 2017-2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de setembre de
2018 va aprovar un conveni entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Club Handbol Rubí
per a la temporada esportiva 2017-2018.
Vist que en aquest conveni s’acorden les condicions econòmiques de la col·laboració
per a la temporada esportiva 2017-2018, en els següents termes:
•

Per l’organització de l’activitat esportiva federada dels equips de l’entitat, la
quantitat de 2.000,00 €.

•

Per l’organització d’una escola esportiva d’handbol, la quantitat de 700,00 €.

Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat Club Handbol Rubí amb
núm. de registre d’entrada 2019000964 en data 10 de gener de 2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 5 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 28 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:
1r.- Donar per justificades totalment les subvencions atorgades segons conveni al Club
Handbol Rubí per a la temporada esportiva 2017-2018, en els conceptes i les quanties
següents:
•

Un import de 2.000,00 €, en concepte de l’organització de l’activitat esportiva
federada dels equips de l’entitat.

•

Un import de 700,00 €, en concepte de l’organització d’una escola esportiva
d’handbol.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA ATORGADA A
L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE RUBÍ I EL SEU ENTORN PER A LA REALITZACIÓ
DEL TALLER DE MANUALITATS, DANSA I IOGA. 2018 EXP. 19/2019/SCIDC-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Gent Gran de Rubí
i el seu Entorn atorgada l’any 2018.
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L’Associació de Gent Gran de Rubí i el seu Entorn realitza tallers de manualitats,
dansa i ioga.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2018 va
aprovar un conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de Rubí i l’Associació de Gent
Gran de Rubí i el seu Entorn a l’any 2018. Aquest conveni contempla l’execució de
taller de manualitats, dansa i ioga.
Les condicions econòmiques pactades per a l’any 2018 van estar establertes pel
concepte taller de manualitats, dansa i ioga per a un import total de 1.400,00 €.
L’Associació de Gent Gran de Rubí i el seu Entorn, mitjançant instància núm.
2019006408 de data 20 de febrer de 2019, presenta la documentació justificativa de
les subvencions esmentades.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 05 de
març de 2019 i l’informe tècnic de data 21 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:
1r.- Donar per totalment justificada la subvenció atorgada l’any 2018 per a la realització
de tallers de manualitat, dansa i ioga, per la quantia de 1.400,00 €.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessat.
4. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. CEE DE CA N’ORIOL PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER
LES ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS
DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
50/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018 va acordar concedir al CEE
Ca n’Oriol de Rubí una subvenció directa de 340,50€ per al finançament del transport
per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia d’Activitats i Serveis del
Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
340,50€.
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El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 25 de febrer de 2019, i l’informe
de la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener 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 concedida al CEE Ca n’Oriol de Rubí
identificada a l’encapçalament i destinada al finançament del transport per realitzar les
activitats pedagògiques incloses a la Guia d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació
del curs 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.
5. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA 2018,
MODALITAT F: FUNDACIÓ PRIVADA AVAN EXP. 102/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció de la Modalitat F: atorgada a la FUNDACIÓ
PRIVADA AVAN, any 2018.
Antecedents de fet:
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de 27 de març de 2014, va aprovar
inicialment les Bases reguladores de les subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes per a l’any 2014, i successius.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de febrer de 2016, va aprovar el Pla Estratègic
de Subvencions 2016-2018 i les fitxes corresponents a les diverses línies de subvenció
que s’han de posar en pràctica, circumstància que obliga a adaptar el contingut de la
convocatòria.
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La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, obrí la convocatòria de
l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 27 de novembre 2018 va atorgar les
subvencions per a entitats i associacions ciutadanes, modalitat F: Subvencions a
projectes d’activitats de les entitats sociosanitàries i es va reconèixer l’obligació de
pagament de la subvenció concedida de forma anticipada a la justificació sense la
constitució de garantia i d’acord amb el que es recollia a l’informe tècnic.
S’ha imputat la despesa total, per import de 4.500 €, a l’aplicació pressupostària
3U035.3110A.48000 del pressupost de l’exercici 2018, per les activitats:
FUNDACIÓ AVAN

NIF:
G63930499

ACTIVITAT

IMPORT

Activitat Associativa per als malalts I les seves famílies

2.250,00 €

Activitat Assistencial de Neurorehabilitació i Manteniment
en Malalties Neurològiques

2.250,00 €

O, núm. apunt previ 920180011179

TOTAL

4.500,00 €

L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base 10.
Les despeses justificades, per import igual o superior al de la respectiva subvenció,
responen de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, són
estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
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.

Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 1, fixa el 10 de gener de 2018 com a data màxima per
justificar les subvencions concedides.
L’apartat 5 de la Base 10 atribueix a la Junta de Govern Local la competència per
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 comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Vista la proposta del regidor del servei de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de
Serveis a les Persones de data 20 de febrer 2019 i l’informe tècnic de data 20 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:
1r.- Donar per justificada en la seva totalitat la subvenció concedida i identificada a la
part expositiva d’aquesta resolució.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
6. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PRIMER PAGAMENT I EL RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIÓ DEL SEGON PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2018
MITJANÇANT CONVENI A L’ENTITAT CE RUBÍ FUTBOL SALA, PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL “PROGRAMA DE MANTENIMENT D’ADULTS I GENT GRAN”
DEL PROJECTE ESPORT PER A TOTHOM DURANT LA TEMPORADA 2018-2019. EXP.
89/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació del primer pagament de la subvenció atorgada segons conveni
amb l’Entitat Club Esportiu Rubí Futbol Sala pel desenvolupament del “Programa de
manteniment d’adults i gent gran” del projecte Esport per a Tothom durant la
temporada esportiva 2018-2019 i reconeixement de l’obligació d’una part del segon
pagament.
La Junta de Govern Local, en data 21 de desembre de 2018, va aprovar un conveni
entre l’Ajuntament de Rubí i el Club Esportiu Futbol Sala per a la temporada esportiva
2018-2019 amb el concepte i aportació econòmica municipal següent:
•

Pel desenvolupament del “Programa de manteniment d’adults i gent gran” del
projecte Esport per a Tothom durant la temporada esportiva 2017-2018, l’import
de 59.000,00 €.

El pacte quart de l’esmentat conveni estableix el pagament segons el següent
fraccionament: 30.000,00 €, després de la signatura del conveni, i 29.000,00 € un cop
feta la justificació del 1r. pagament, establerta com a data límit el 28 de febrer de 2019.
El Servei d’Esports ha emès, en data 13 de febrer de 2019, un informe tècnic que
s'acompanya a l'expedient sobre la correcta realització dels acords presos en el
conveni i la correcta justificació del primer pagament de la subvenció atorgada i, en
data 11 de març de 2019, un informe que preveu que, un cop aprovada la justificació
del primer pagament, es podrà procedir al pagament de l’import de 26.000,00 € en
concepte de segon pagament de la subvenció i que el reconeixement de l’obligació
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dels 3.000,00 € que resten pendents de pagament podria tenir lloc, sempre que
existeixi crèdit adequat i suficient al pressupost municipal, com a màxim el 31 de juliol
de 2019, data en que finalitza la temporada 2018-2019 del programa de manteniment
per a adults i gent gran objecte de la subvenció.
Vist que s’ha generat el document comptable “O” amb número d’apunt previ
920190001458.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 25 de març de 2019 i els informes tècnics de data 13 de febrer i
11 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 justificat el primer pagament per import de 30.000,00 € de la subvenció
atorgada l’any 2018 mitjançant conveni a l’entitat CE Rubí Futbol Sala, per al
desenvolupament del “Programa de manteniment d’adults i gent gran” del projecte
Esport per a Tothom durant la temporada 2018-2019.
2n.- Reconèixer l’obligació de pagament parcial de la subvenció, per import de
26.000,00€ de forma anticipada a la seva justificació, sense constitució de garantia.
3r.- Aprovar el document comptable O amb número d’apunt previ 920190001458 i
donar trasllat d’aquesta aprovació a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització definitiva de l’esmentat document comptable.
4t.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

7. APROVAR RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DESPESA DE LA FACTURA PRESENTADA
PER RODAMONS, MES DE NOVEMBRE DE 2018, MANTENIMENT ESPAI MUNICIPAL
D'ACOLLIDA GATS DEL CAMÍ DE LA RIERA EXP. 91/2019/PERSONES-E
Atès que s’han presentat les factures que es detallen en la part dispositiva d’aquesta
resolució, sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
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Vist que l’import total és de 2.105,94 € i han estat associats amb documents OPA a
l’aplicació pressupostària 3U035 3111A 22799 del pressupost de l’exercici 2018,
prorrogat al 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018,
prorrogat al 2019.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vist l’informe d’intervenció de data 19 de març de 2019.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019, l’informe tècnic de data 27 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: Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits següents:
FACTURA

DATA

IMPORT

F18-13

27/11/2018

925,65 €

N.
APUNT
PREVI
920190000979

F18-12

31/10/2018

1.180,29 €

920190000978

CONCEPTE
Manteniment i gestió espai
gats, novembre
Esterilització gats espai
acollida

Segon: Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per un import total de
2.105,94 € a càrrec de l’aplicació pressupostària del Pressupost de 2018 prorrogat al
2019, núm. 3U035 3111A 22799.
Tercer: Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal.
8. APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA DE LA
FACTURA PRESENTADA PER RODAMONS DE RUBI, SERVEI DE MANTENIMENT I
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GESTIÓ ESPAI ACOLLIDA
62/2019/PERSONES-E

MUNICIPAL

GATS,

DESEMBRE

DE

2018

EXP.

Atès que s’ha presentat la factura que es detalla en la part dispositiva d’aquesta
resolució sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Vist que l’import és de 925,65 € i ha estat associat a l’aplicació pressupostària 3U035
3111A 22799 del pressupost de l’exercici 2018, prorrogat per al 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018,
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe de Secretaria, de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
Vist l’informe d’Intervenció de data 6 de març de 2019.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 7 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 6 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.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor
G65361941

Proveïdor

Import

RODAMONS
DE RUBÍ

925,65 €

Núm.
apunt Aplicació
previ
pressupostària
920190000458
3U035-3111A-22799

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’enguany.
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Tercer.-

Traslladar

aquest

acord

a

Comptabilitat

i

Intervenció.

9. APROVAR L’APORTACIÓ MUNICIPAL A LA FONT DEL FERRO PER AL PAGAMENT DE
LES NÒMINES DEL PERSONAL DE ABRIL, MAIG I JUNY DE 2019. EXP.
157/2019/PERSONES-E
Font del Ferro SL és una societat de capital íntegrament municipal que està finançada
parcialment a través d’aportacions ordinàries de l’Ajuntament de Rubí, les quals es
troben degudament previstes en l’aplicació pressupostària de despeses 3U033 2310A
44900 del pressupost del 2018 prorrogat al 2019 amb un import de 657.297,12 €.
La gerent de Font del Ferro SL ha emès informe en el que demana l’obligació de
l’aportació dels mesos d’abril, maig i juny de 2019, per import total de 127.289,14 €.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 19 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.- Procedir a l’obligació de l’aportació a Font del Ferro SL de 127.289,14 €
corresponent als mesos d’abril, maig i juny de 2019. Que dita aportació s’imputi a
l’aplicació 3U033

6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. APORTACIÓ AL CONSORCI PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÉS OCCIDENTAL
ANY 2019. EXP. 183/2019/URBANS-E
Antecedents o Fets
Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Serveis Territorials per tal de
realitzar la seva tramitació.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 4U083 1623A 46700 del
pressupost 2019.
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Vist el document comptable adjunt amb número d’operació prèvia 920190001084, per
un import de 11.412,57 €, a nom del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental (NIF P0800121F), en concepte de “Aportació any 2019”.
Fonaments de dret
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vista la proposta del gerent de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de data 27 de febrer de 2019, i de l’informe tècnic de
data 27 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-. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament al Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, mitjançant el document comptable
amb número d’operació prèvia 920190001084, per un import de 11.412,57, en
concepte de “Aportació any 2019”.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
2. ACCEPTAR L'AJUT DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE REFORMA I
MILLORA D’EQUIPAMENTS LOCALS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019".EXP. 53/2019/TERRITORI-E
En data 26 d’octubre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el “Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu
règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
En data 13 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar les
següents actuacions dins del “Programa complementari de reforma i millora
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
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Línia de suport
Línia de suport 1
"Equipaments culturals" - 2018
Línia de suport 2
"Equipaments bibliotecaris" 2019
Línia de suport 4
"Equipaments esportius" 2019

Actuació

Import
concedit

Substitució de gas refrigerant R22 per
màquines amb gas refrigerant
24.260,00
permès a l'Ateneu municipal
Sectorització d'enceses i canvi a led de la
19.260,00
Biblioteca municipal
Millora de l'eficiència lumínica de la pista del
pavelló municipal de Can
12.865,93
Rosés

31

Línia de suport 5 "Edificis
singulars i elements
patrimonials"
Línia de suport 6 "Mercats" 2018

Projecte executiu de consolidació i reparació
de la xemeneia de
43.881,33
l'Escardívol
Sectorització de les instal·lacions per
incrementar l'eficàcia del Mercat
50.000,00
municipal

En data 12 d’abril de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va atorgar
a l’Ajuntament de Rubí les següents actuacions dins del “Programa complementari de
reforma i millora d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.
En data 27 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar l’increment de crèdit de la Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements
patrimonials” del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i, en conseqüència, incrementar els ajuts
concedits i concedir nous ajuts en el marc de l’esmentada línia amb el detall següent:

Ens

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import total
concessió)
(EUR)

Ajuntament de
Rubí

Projecte d'arranjament
parcial del Casino
Espanyol de Rubí

1740047178

18/X/261710

156.118,67

Vist que s’ha procedit a comptabilitzar en fase prèvia els següents compromisos
d’ingresos:
Import
atorgat

Aplicació
Despesa

18/X/250551
Substitució
de
gas
refrigerant R22 per
2019/2/006
màquines amb gas
refrigerant a l'ateneu
municipal

24.260,00

4U046
63202

9208D 4U046
76121

9208D 920191000058
12019000527

Sectorització d'enceses
i canvi a led de la 2019/2/007
Biblioteca municipal

19.260,00

4U046
63203

9208D 4U046
76122

9208D 920191000059
12019000528

Millora de l'eficiència
lumínica de la pista
2019/2/008
del pavelló municipal
de Can roses

12.865,93

4U046 9208D 4U046
63204
76123

Actuació

Codi
Subvenció
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de Aplicació
d'Ingressos

Compromís
d’Ingrés

9208D 920191000060
12019000529

Projecte executiu de
consolidació
i
reparació
de
la 2019/2/009
xemeneia
de
l'Escardivol

43.881,33

4U045 3360A 4U045
63200
76124

3360A 920191000061
12019000530

Projecte
d'arranjament parcial 2019/2/010
del Casino

156.118,6 4U045 3340A 4U045
7
63215
76125

3340A 920191000062
12019000531

En data 16 de novembre de 2018 es va dur a terme la justificació de l’actuació
“Sectorització de les instal·lacions per incrementar l'eficàcia del Mercat municipal”,
Línia de suport 6, per un import de 12.558,45 €.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 11 de març de 2019, l’informe tècnic de data 7 de març
de 2019 i l’informe jurídic de data 12 de juliol de 2018, 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 següent ajut dins del “Programa complementari de reforma i
millora d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Import
concedit

Línia de suport

Actuació

Línia de suport 1 "Equipaments
culturals" - 2018

Substitució de gas refrigerant R22 per màquines
amb gas refrigerant permès a l'Ateneu municipal

24.260,00

Línia de suport 2 "Equipaments
bibliotecaris" - 2019

Sectorització d'enceses i canvi a led de la
Biblioteca municipal

19.260,00
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Línia de suport 4 "Equipaments
esportius" - 2019
Línia de suport 5 "Edificis
singulars i
elements patrimonials"
Línia de suport 6 "Mercats" 2018

Millora de l'eficiència lumínica de la pista del
pavelló municipal de Can Rosés
Projecte executiu de consolidació i reparació de la
xemeneia de
l'Escardívol
Sectorització de les instal·lacions per incrementar
l'eficàcia del Mercat municipal

12.865,93
43.881,33
50.000,00

Ens

Actuació

Núm. Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (EUR)

Ajuntament de
Rubí

Projecte d'arranjament
parcial del Casino Espanyol
de Rubí

1740047178

18/X/261710

156.118,67

Segon.- Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció Municipal per a la comptabilització, en definitiva, dels documents
comptables de compromís d’ingrés.
Tercer.- En referència l’actuació “Sectorització de les instal·lacions per incrementar
l'eficàcia del Mercat municipal”, renunciar a la quantitat de 37.441,55 €, import
resultant de la diferència de l’import atorgat i l’import justificat.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats.
3. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LES DESPESES
DERIVADES DEL SERVEI DE TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ VEGETAL DEL MES DE
DESEMBRE. EXP. 23/2019/TERRITORI-E
Antecedents o Fets
1.
Atès que durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de
despesa corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.
Atès que 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.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 4U083 1623B
2279902 del pressupost 2019.
Fonaments de dret
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1.
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.
2.
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.
3.
Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
4.
Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
5.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018.

6.
Vist 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.
Vista la proposta del Director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de 6 de març de 2019, i els informes jurídic de data 21
de novembre de 2016, tècnic de data 31 de gener de 2019 i d’intervenció de data 6 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.- Acordar el reconeixement extrajudicial de crèdits del proveïdor BURÉS SAU
(CIF A08705568) en la fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligació, i
conseqüentment aprovar les factures emeses, per import total de 2.210,71 € i que
resumidament en detall són:

PROVEÏDOR
Núm. factura

Data

18 1803721

31/12/2018

18 1803720

31/12/2018

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA
Text Explicatiu
Aplicació
Factura del servei de tractament de la
fracció vegetal de desembre de 2018.
Factura del servei de tractament de la
fracció vegetal de desembre de 2018.

CIF A08705568
N. Operació

Import

4U083 1623B 2279902

920190000434

2.161,85 €

4U083 1623B 2279902

920190000434

48,86 €

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2019, el corresponent crèdit
amb càrrec a l’aplicació corresponent.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal.
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4. APROVAR ELS DOCUMENTS COMPTABLES "O" PEL PAGAMENT DEL TRANSPORT
URBÀ DELS MESOS DE GENER I FEBRER DEL 2019. EXP. 45/2019/TERRITORI-E

Vist el document comptable tramesos per l’Àrea de Serveis Territorials per tal de
realitzar la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vista la següent relació comptable d’operacions prèvies, corresponents a documents
relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta de Govern Local:

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i Mobilitat i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de data 1 de març de 2019 i dels informes tècnics de
data 1 i 28 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-. Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I RETORN DE LA GARANTIA OBRES
DEL "PROJECTE DE REMODELACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE HISTÒRIC: PLATAFORMA
ÚNICA, PACIFICACIÓ, REDISSENY, ATRACCIÓ DE COMERÇ". EXP. 43/2019/TERRITORIE
En data 9 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
“Projecte de remodelació integral del centre històric: plataforma única, pacificació,
redisseny, atracció de comerç”.
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En data 24 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte de remodelació integral del centre històric:
plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de comerç” a l’empresa CURNAL
INVEST SL CIF B65176307.
En data 14 de setembre de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de
les obres del “Projecte de remodelació integral del centre històric: plataforma única,
pacificació, redisseny, atracció de comerç”.
En data 9 de setembre de 2016 es van rebre les obres del “Projecte de remodelació
integral del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de
comerç”.
En data 20 d’abril de 2018 el sr.
, representant de l’empresa
CURNAL INVEST SL, va sol·licitar la devolució de la garantia definitiva constituïda per
a respondre de la correcta execució de les obres del “Projecte de remodelació integral
del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny, atracció de comerç”
d’import 11.238,23€.
Vist l’informe emès per la sra.
, de data 5 de setembre de 2018,
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 del Servei de Projectes i Obres de data 25 de febrer
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 28 de febrer de 2019, l’informe emès per la sra.
de data 5 de setembre de 2018 i l’informe de l’arquitecta del Servei de
Projectes i Obres de data 25 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.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
de remodelació integral del centre històric: plataforma única, pacificació, redisseny,
atracció de comerç” sense saldo a favor de cap de les parts.
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Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 11.238,23€ a l’empresa CURNAL
INVEST SL CIF B65176307.
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.
6. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I RETORN DE LA GARANTIA DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE CONSTRUCTIU D’ACCESSIBILITAT DEL
CARRER CAL GERRER ENTRE EL CARRER MIGUEL CERVANTES I EL CARRER MAGÍ
RAMENTOL” EXP. 271/2018/TERRITORI-E
En data 11 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
“Projecte constructiu d’accessibilitat del carrer cal Gerrer entre el carrer Miguel
Cervantes i el carrer Magí Ramentol”.
En data 24 de novembre de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte constructiu d’accessibilitat del carrer cal Gerrer
entre el carrer Miguel Cervantes i el carrer Magí Ramentol” a l’empresa BIGAS GRUP
SLU, NIF B61826392.
En data 6 de juny de 2016 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte constructiu d’accessibilitat del carrer cal Gerrer entre el carrer
Miguel Cervantes i el carrer Magí Ramentol”.
En data 27 de gener de 2017 es van rebre les obres del “Projecte constructiu
d’accessibilitat del carrer cal Gerrer entre el carrer Miguel Cervantes i el carrer Magí
Ramentol”.
En data 1 de febrer de 2018 BIGAS GRUP SLU, va sol·licitar la devolució de la
garantia definitiva constituïda per a respondre de la correcta execució de les obres del
“Projecte constructiu d’accessibilitat del carrer cal Gerrer entre el carrer Miguel
Cervantes i el carrer Magí Ramentol” d’import 6.700,76€.
Vist l’informe emès pel sr.
, de l’empresa EiPO SL,
empresa adjudicatària de la direcció de les obres, de data 12 de setembre de 2018, 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 del Servei de Projectes i Obres de data 26 de febrer
de 2019.
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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 28 de febrer de 2019, l’informe emès pel sr.
de l’empresa EiPO SL, empresa adjudicatària de la direcció de
les obres, de data 12 de setembre de 2018 i l’informe de l’arquitecta del Servei de
Projectes i Obres de data 26 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.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
constructiu d’accessibilitat del carrer cal Gerrer entre el carrer Miguel Cervantes i el
carrer Magí Ramentol” sense saldo a favor de cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 6.700,76€ a l’empresa BIGAS GRUP
SLU NIF B61826392.
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. ATORGAR A SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL LLICÈNCIA D'OBRES
PER ENDERROC DE GRUP D'EDIFICACIONS ENTRE MITGERES, AMB BASTIDA
TUBULAR, AL CARRER DEL GENERAL PRIM, 43-49 EXP. 20/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 26/04/2018 (LLGE 2018/013047), la mercantil SABADELL REAL
ESTATE DEVELOPMENT SL, sol·licita una llicència per a l’enderroc d’una edificació
existent, en un solar situat al carrer del General Prim 45, 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 36.405,28 € del projecte entrada registre inicial:
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Càrrec - Valor
Import (€)
01644619-0000175027 (01) 546,07
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211045205 Fiances per llicències d’obres 2110452-0 5.759,84
Quart.- L’edificació es troba inclosa dins l’àmbit del Pla Especial i Catàleg del
Patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí, aprovat definitivament en data
23 de març de 2004. Concretament es troba sotmesa a protecció ambiental ja que es
troba inclosa al conjunt urbà del nucli històric.
Cinquè.- En data 2 de juliol de 2018, el Departament de via pública emet Informe
favorable en relació al desplaçament del mobiliari urbà.
Sisè.- En data 17 de juliol de 2018, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la vista
de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament de la
llicència per a l’enderroc d’una edificació existent, en un solar situat al carrer del
General Prim 45, de Rubí.
Setè.- L’edificació a enderrocar té un volum total de 2.476,55 m3 i una superfície total
construïda de 644,24 m2.
Vuitè.- En data 5 de desembre de 2018 la Comissió de Patrimoni disposa els següents
prescripcions en relació al present l’expedient:
20/2018 – OB La CP acorda que ates que aquesta finca no te fitxa de
protecció especifica i únicament es troba inclosa al conjunt urbà del nucli
històric caldrà documentar-lo amb un estudi que com a mínim contingui un
aixecament fotogràfic i planimètric de les edificacions existents que la CP
informarà previ a la concessió de la llicencia d’enderroc.
Novè.- En data 14 de gener de 2019 (LLGE 2019001213), SABADELL REAL ESTATE
DEVELOPMENT SL, presenta la documentació requerida per la Comissió de
Patrimoni.
Desè.- En data 29 de febrer de 2019, la Comissió de Patrimoni emet informe favorable
condicionat a la realització d’un reportatge fotogràfic intern de totes les estances de la
finca i concretament de tots els elements singulars descrits en el document aportat en
data 14 de gener de 2019 amb RE 2019001213.
Onzè.- En data 11 de març de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per a
l’enderroc d’una edificació existent, en un solar situat al carrer del General Prim 45, de
Rubí.
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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 28 de març de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 17 de juliol de 2018 i 11 de març 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 SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL la llicència d’obres
per a l’enderroc d’una edificació existent, en un solar situat al carrer del General Prim
45, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 36.405,28 € 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.
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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.
14. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
Segons Acta de la Comissió de Patrimoni reunida en data 29 de febrer de 2019, es
preveu la següent condició:
- S’haurà de realitzat un reportatge fotogràfic intern de totes les estances de la
finca i concretament de tots els elements singulars descrits en el document
aportat en data 14 de gener de 2019 (LLGE 2019001213).
Caldrà demanar la corresponent autorització al departament de via pública, amb
caràcter previ a la instal·lació de la bastida que consta en el projecte.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
546,07 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211045205 Fiances per llicències d’obres 2110452-0 5.759,84
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
8. ATORGAR A LAINCO SA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA LEGALITZACIÓ
CORRESPONENT A LA NOVA NAU D'ENVASAT A LA PLANTA DE PRODUCCIÓ A AV.
BIZET, 8-12. EXP. 80/2018/OB
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ANTECEDENTS
Expedient 000013/2016-OMA, amb llicència atorgada el dia 28.06.2016 per a la
remodelació (enderroc, ampliació i reforma) de la seva planta de producció situada a
l’AV BIZET, 8-12, de Rubí.
Expedient 15/2018/OC per tramitar la comunicació prèvia de primera ocupació de
l’expedient 000013/2016-OMA, per al qual es va realitzar visita d’inspecció el dia
07.09.2018 i on es va detectar l’escreix d’obres realitzades a la “NAU 14” sense la
preceptiva llicència urbanística.
Informe favorable en matèria de protecció contra incendis emès el dia 07/03/2019 des
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (Regió
d’Emergències Metropolitana Nord) de la Generalitat de Catalunya, en referència a
l’ampliació de la NAU 14 abans esmentada.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 31/10/2018(LLGE 2018/033440), LAINCO SA
sol·licita llicència d’obres
per a la legalització de l’escreix d’obra realitzat a la seva NAU14 al AV BIZET 8-12, i
amb referència cadastral 8516701DF1981N0001YU , 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 56857,44 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
01754905-0000416177(01)

Import (€)
852,86

Tercer.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 13/03/2019 i
18/03/2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i
anul·lada amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
A l’expedient consta aportada la següent documentació:
•
Documentació aportada el dia 31/10/2018 amb la sol·licitud de llicència.
•
Documentació aportada el dia 20/12/2018 (LLGE 2018039490) que complimenta
la documentació inicial.
Al projecte inicial (000013/2016-OMA) es va autoritzar la construcció de la NAU 14
amb una superfície construïda de 140,00 m², mentre que finalment es va executar una
superfície total de 396,76 m². En conseqüència, s’autoritza amb la present llicència
urbanística la legalització de 256,76 m² construïts a nivell de planta baixa.
FONAMENTS DE DRET
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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’parova 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’paprova 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 21/03/2019 i
els informes jurídic de data 18/03/2019 i informe tècnic de data 13/03/2019 que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia
núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 28 d’abril de 2017.
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 LAINCO SA la llicència d’obres per a a la legalització de l’escreix
d’obra realitzat a la seva NAU14 al AV BIZET 8-12, d’acord amb el pressupost de
referència (Pr) de 56857,44 € 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:
9. 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
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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.
10. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
LIQUIDACIONS:
852,86 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
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).

9. RETORNAR LES GARANTIES CORRESPONENTS OMA 000041/2014 PELS RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ A UN GESTOR AUTORITZAT I PELS POSSIBLES DANYS A
L’ESPAI PÚBLIC D EXP. 000137/2016-DVG
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 3 d'octubre de 2016, amb registre d’entrada 2016022599,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties
dipositades (exp. 000137/2016-DVG) 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 000041/2014-OMA,
sol·licitada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Pons
Cirac 29, de Rubí.
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:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
1957911-0
04/11/2014 Fiances per llicències d’obres 1.360,60
320140011319

FONAMENTS DE DRET
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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 4 de març de
2019 i dels dos informes tècnics de data 28 d’octubre de 2016 i 26 de febrer 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 1.360,60 €, a
, amb DNI
(exp. 000137/2016-DVG) 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 3 d'octubre de
2016, amb registre d’entrada 2016022599.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.

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:

M007

1. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2019/12 DE MENORS DE 500 €
1/2019/CMESUPR
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EXP.

Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí s’ha 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 F/2019/12, 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/2019/12
Respecte cada contracte que hi figura a la relació i segons els respectius informes de
necessitats que consta a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
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 2 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/2019/12 per import total de 1.974,94 €
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/2019/12, d'acord amb les condicions i
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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.
2. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/11 EXP. 17/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/11 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 224.938,34 €
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
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 2 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/2019/11 per import de 224.938,34 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
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Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
8./. TORNS OBERT DE PARAULES

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