ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 22/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 5 de juny de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCATS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Secretària general
Gerent en funcions
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Juan Lopez Nuñez
Marta Cuesta García
Jordi Nuñez Freixa
Sandra Cerdà Gómez

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

Maria Mas Arrufat
Marta Garcia Marin
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí integrada per l’alcaldessa i regidors esmentats tots ells en funcions, en sessió
Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 29 de maig de 2019. Constatada
l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la sessió i
es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 21/2019/JGL, DE 29 DE
MAIG
2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AV ZONA MERCAT
(SUBVENCIÓ MODALITAT A, EXERCICI 2018) EXP. 34/2019/RELACIONS-E
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió del dia 28 de desembre de 2018,
atorgà a l’Associació de Veïns de la Zona Mercat una subvenció de 1.530,00€ per a
les activitats: Projecte Set i Més i l’Estiu cultural/Festa de barri.
Vist l’informe de data 11 d’abril de 2019 del servei de Relacions Ciutadanes i
Proximitat en els que es considera suficient i correcte la documentació aportada per
l’entitat com a justificació de les subvencions, i segons el qual:
- L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base
10 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i
associacions ciutadanes.
- Les despeses justificades, per import total de 1.530,00€, responen de manera
inequívoca a la naturalesa de les activitats subvencionades, són estrictament
necessàries i han estat efectivament pagades.
- D’acord amb la documentació presentada, la subvenció concedida, juntament amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les activitats, no supera el cost
de la mateixa.
Vist el que disposen, l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 10 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en
sessió de data 27 de març de 2014 en relació a l’òrgan competent per comprovar
l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del gerent i de l’alcaldessa de data 25 d’abril de 2019 i vist l’informe
tècnic de data 11 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Una vegada comprovada l’adequada justificació, i en ús de les facultats conferides a la
Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de
2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, i
modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció de 1.530,00€ concedida a
l’Associació de Veïns de la Zona Mercat i identificada a la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària.

2. APROVAR LA LIQUIDACIÓ CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE GARANTIES (CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS ELEMENTS D'INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA
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PELS ACTES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE RUBÍ I ELS ACTES QUE ES DONI
SUPORT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT DE RUBÍ, EXP. 12/2014-CONT) EXP.
27/2019/RELACIONS-E
Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2015 s’adjudicà el
contracte del subministrament de diversos elements d’infraestructura elèctrica pels
actes organitzats per l’Ajuntament de Rubí i els actes que es doni suport del teixit
associatiu de la ciutat de Rubí (expedient 12/2014-CONT) a l’empresa Sociedad
Española de Construcciones Eléctricas SA amb CIF A08001182. El contracte es va
formalitzar en data 1 de desembre de 2015, amb una durada de dos anys i per un
pressupost màxim de 190.082,64€ + 39.917,36€ en concepte d’IVA al 21%, en total
230.000,00 €.
En data 9 de setembre de 2015 l’empresa Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas SA amb CIF A08001182 va dipositar a la Tresoreria municipal la garantia
definitiva per import de NOU-MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS (9.504,12 €) segons núm. d’operació segons núm. d’operació,
320150009870, per respondre de les obligacions derivades de la correcta prestació del
subministrament de diversos elements d’infraestructura elèctrica pels actes organitzats
per l’Ajuntament de Rubí i els actes que es doni suport del teixit associatiu de la ciutat
de Rubí.
Mitjançant escrit de data 12 de febrer de 2018, presentat en data 19 de febrer de 2018
amb registre d’entrada 2018004988, el senyor
, amb DNI
número 46135844-Y, en representació de l’empresa adjudicatària, demana el retorn de
la garantia dipositada.
Vist l’informe tècnic emès en data 26 de març de 2019 pel responsable del contracte,
favorable a la liquidació del contracte amb saldo zero i a la devolució íntegra de la
garantia definitiva dipositada pel contractista, en el qual es fa constar que:
- El preu del contracte era l’import màxim a pagar, ja que als plecs de clàusules no
s’especificava la quantitat de material a servir per als actes sinó els preus
unitaris.
- La vigència del contracte va finalitzar l’1 de desembre de 2017 i els treballs de
subministrament de serveis elèctrics es van prestar de manera correcta.
- Que durant el termini de vigència el contractista va presentar 68 factures que
sumaven 189.382,67 € + 39.770,39 € en concepte de 21% d’IVA, en total
229.153,06 €. Aquestes factures corresponen exactament a les feines fetes i
material subministrat, segons els preus unitaris i de conformitat amb el contracte,
i totes elles han estat pagades.
- Que la diferència existent entre l’import de l’adjudicació i la totalitat dels
pagaments efectuats al contractista (699,97 € + 146,97 € IVA= 846,94 €) no és
atribuïble a cap tipus d’incompliment ni per part de l’empresa adjudicatària ni per
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part de l’Ajuntament, sinó que és conseqüència de l’aplicació exacta dels preus
unitaris del contracte.
- Que l’Ajuntament de Rubí ha satisfet a l’empresa adjudicatària la totalitat dels
pagaments derivats d’aquest contracte, sense que existeixi cap saldo a favor o
en contra del contractista
- Que el saldo sobrant a les operacions A 22015000834 i 22015900035, D
220150038922 i 2201590000121 i AD 220159000125 no es va incorporar a
l’exercici 2018 i, per tant, no s’han de tramitar ni aprovar les operacions inverses
A/, D/ i AD/.
Vist el que disposen els articles 102 i 222.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre la liquidació del contracte i la devolució de la garantia constituïda pel
contractista.
Vist el que disposa l’apartat 5 de l’article 20è de les Bases d’Execució del Pressupost
2018 prorrogat per a l’exercici 2019, sobre tramitació i aprovació de l’operació
comptable inversa a la disposició de despesa.
Vista la proposta del gerent i de l’alcaldessa de data 27 de març de 2019 i l’informe
tècnic de data 26 de març de 2019 que consten a l’expedient:
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit en data 1 de desembre de 2015
(exp. 12/2014-CONT) entre l’Ajuntament de Rubí i
Sociedad Española de
Construcciones Eléctricas SA amb CIF A08001182, amb saldo zero resultant.
Segon.- Procedir a la devolució íntegra de la garantia dipositada l’empresa SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA, amb CIF A08001182 per
respondre de les obligacions derivades de la correcta prestació del subministrament de
diversos elements d’infraestructura elèctrica pels actes organitzats per l’Ajuntament de
Rubí i els actes que es doni suport del teixit associatiu de la ciutat de Rubí, per un
import
de NOU-MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
(9.504,12 €).
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb l’observació de que per rebre
l’aval bancari haurà de comparèixer a la Tresoreria Municipal i que la persona que hagi
de recollir l’aval haurà d’aportar els poders o una fotocòpia signada per l’administrador,
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gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de l’escriptura de poders de la persona
que signi l’autorització i el DNI de la persona autoritzada.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria Municipal.
3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR ELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL, ENTRE ELS ALUMNES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ
FORMATIVA SEAG0209 NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTAL•LACIONS INDUSTRIALS,
EMPRESES I L'AJUNTAMNET DE RUBÍ PER L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA (FOAP). EXP.
43/2019/CIUTAT-E
Atès que en data 11 d’octubre de 2018, es va publicar al DOGC núm. 7724, l’Ordre
TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional
per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Vist que en data 26 d’octubre de 2018, es va publicar al DOGC núm. 7735, la
Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en
àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529).
Atès que en data 9 de novembre de 2018, es va publicar al DOGC núm, 7744 la
correcció d’errades a la Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre
la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de
formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació.
Vist que en data 13 de desembre de 2018 es va publicar en el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya la Resolució de la convocatòria de
subvencions FOAP 2018 que, en el seu Annex 2, hi consta Rubí amb codi d’expedient
SOC037/18/00177 , Partida pressupostària D/460000142/331F/0062 i Codi GIA
18/FOAP/413/0155413.
Vist l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació
professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Atès que a la Base 5 punt 5.1 apartat d) Pràctiques no laborals en centres de treball,
en certificats de professionalitat, de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, exposa que
els centres o entitats que sol·licitin la subvenció per a la realització d’aquest mòdul han
de subscriure convenis de col·laboració entre el centre de formació, l’empresa on
s’efectuen les pràctiques i l’alumnat (o representant legal en casos de menors no
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emancipats legalment), d’acord amb el model normalitzat que es troba a l’aplicatiu
qBID.
Vist que la realització d'aquestes pràctiques no suposarà l'existència de relació laboral
entre l'alumnat i l'empresa.
Vista la Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta
en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS
420529)..
Vist que el conveni de col·laboració té per objecte articular la formació pràctica en
centres de treball de l’alumne participant en l’acció formativa de Formació Professional
per a l’ocupació. La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional
no laboral i en cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.
Atès que el contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, el període
del conveni, els compromisos que adquireixen les parts, la programació, horari i
durada de les pràctiques, el seguiment i control de les actuacions, la vigència i les
pròrrogues i l’extinció.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor delegat en funcions de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de data 27 de maig de 2019 i de l’informe tècnic
de data 22 de maig de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí, els alumnes
participants en l’acció formativa SEAG0209 NETEJA EN ESPAIS OBERTS I
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS (FOAP) i les empreses següents:
•
MULTISERVEIS NDAVANT, S.L
•
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
RUBINET)

Y

CONTRATAS,

S.A.

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.
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2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ “ FENTXARXA: FOMENT
DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR QUÍMIC, FARMACÈUTIC, PLÀSTIC I AFINS” EN EL
MARC DEL PROJECTE PER PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I L' EMPRESA. EXP.
45/2019/CIUTAT-E
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 9 de novembre de
2017, acorda la convocatòria de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria
local 2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que es registra a
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(codi
convocatòria
201720175120009323).
Vist que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va
ser aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
maig de 2017.
Vist que la present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de
subvencions i va ser publicada al BOPB de 27/11/2017.
Atès que l’objecte de la convocatòria és el finançament de projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia
territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de
desenvolupament competencial i retenció del talen de persones en situació d’atur i/o
de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions
precàries.
Vist que un dels eixos que fonamenten la convocatòria és l’impuls de la concertació
institucional i la col·laboració públic privada, així com l’impuls del treball en xarxa.
Atès que els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal, Rubí i Terrassa
dissenyen el projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins “ que té com a objectiu donar suport al teixit empresarial
local del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, així com les empreses de
serveis destinats a la producció del sector que ens ocupa, en la detecció de
necessitats de personal i formatives de les empreses.
Vist que l’Ajuntament de Terrassa és l’ens sol·licitant de la subvenció, que actua com a
interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Rubí s’hi adhereixen.
Vist que en data 23 de gener de 2018 l’Ajuntament de Terrassa presenta la sol·licitud
del projecte i de subvenció a la Diputació de Barcelona. Els imports de la subvenció
sol·licitada i els percentatges de participació són:
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Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
21 de febrer de 2018 acorda, entre altres:
1.- Donar compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí del projecte
dissenyat i de la presentació de sol·licitud de subvenció, a través de l’Ajuntament de
Terrassa, per l’execució del projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació
sector químic, farmacèutic, plàstics i afins” a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona.
2.- Acceptar l’adhesió per l’execució conjunta de l’actuació esmentada i la presentació
de la carta d’adhesió al projecte de l’entitat Ajuntament de Rubí.
3.- Acceptar la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Rubí de 82.387,50 euros de
subvenció per l’execució del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins”.
Vist que a l’Ajuntament de Terrassa li és notificat que la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, en data 12/04/2018, ha adoptat un acord sobre “ Resolució de
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure
l’ocupació a la indústria local, per la període 2018-2020 (codi conv.
20172017512000323)”.
Atès que mitjançant aquesta Resolució, la Diputació de Barcelona aprovà l’atorgament
de la subvenció del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstic i afins” liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Rubí, Barberà del Vallès i Castellbisbal per promoure l’ocupació
a la indústria local, per un import de 433.544,09 € i que es desglossa de la forma
següent:

Terrassa
Rubí
Barberà
Castellbisbal
TOTAL

Cost total
277.491,33 €
109.850,00 €
124.357,46 €
66.360,00 €
578.058,79 €

Subvenció
atorgada
208.118,49 €
82.387,50 €
93.268,10 €
49.770,00 €
433.544,09 €
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Aportació
69.372,83 €
27.462,50 €
31.089,37 €
16.590,00 €
144.514,70 €

%
sobre
pressupost

total
48,00
19,00
21,52
11,48
100,00

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

Mercantil Foment de

Atès que en data 21 de maig de 2018, l’Ajuntament de Terrassa presenta escrit
d’acceptació de subvenció a la Diputació de Barcelona.
Atès que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
27 de juliol de 2018, acorda, entre altres, l’aprovació concedida de 82.387,50 € per a
l’execució de les accions en el marc del Programa per Promoure l’Ocupació a la
Indústria Local.
Vist que l’Acord de la Diputació de Barcelona d’aprovació de la convocatòria 20182020 i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure
l’ocupació a la Indústria Local, preveu, al seu punt 2.1., entre d’altres, la col·laboració
público privada, incorporant empreses i altres agents econòmics... com a participants
del projecte, tant pel que fa a la seva participació en la planificació de les actuacions a
desenvolupar, així com en l’execució de les mateixes, posant a disposició del projecte
els seus recursos humans i/o materials.
Atès que d’altra banda, el projecte sol·licitat a la Diputació de Barcelona a través de
l’Ajuntament de Terrassa, preveu com un dels eixos d’actuació, els acords de
pràctiques no laborals amb les empreses.
Vist que les estades en empreses de caràcter no laboral esdevenen un instrument per
poder apropar la persona participant en el programa a la realitat de les empreses. A
través d’aquesta mesura ocupacional es potencia l’auto coneixement i les
competències en un entorn real de la persona que està en recerca de feina o bé de
millora de feina i que són beneficiàries del programa.
Atès que l’Ajuntament de Rubí, en data 29 de març de 2019, ha finalitzat l’execució del
curs “ Tècnic en transformació de processos termoplàstics “.
Atès que el programa formatiu contempla la realització de pràctiques no laborals.
Atès que a partir de la prospecció de la tècnica del programa, l’empresa JOVI, S.A.
manifesta el seu interès i compromís per acollir alumnes per a la realització de
pràctiques no laborals i l’alumne que acollirà és el senyor
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Vist que tenen com a finalitat establir les condicions de la col·laboració entre ambdues
parts per a la implementació de l’estada en pràctiques no laborals.
Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Oficina d’Informació i ’Orientació del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor delegat en funcions de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de data 29 de maig de 2019 i de l’informe tècnic
de data 29 de maig 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 per a l’execució de l’acció “ FentXarxa: foment
de l’ocupació en el sector químic, farmacèutic, plàstic i afins” entre l’Ajuntament de
Rubí, i l’ empresa següent:
9

JOVI S.A.

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR DE LA RELACIÓ DE CERTIFICACIONS F/2019/27 EXP. 29/2019/INTERVEN-E
Vista la relació F/2019/27 de certificacions, com a pagament a compte dels respectius
contractes, tramitades i conformades digitalment, pels serveis corresponents de
l’Ajuntament, mitjançant el mòdul corresponent de l’aplicació informàtica de
comptabilitat, per import de 80.003,34 €
Vist que en les certificacions primeres s’ha acreditat la constitució de la fiança
definitiva i la comprovació de l’acta de replanteig, en el seu cas.
Vist que les certificacions d’obres han estat autoritzades pel facultatiu director de l’obra
i conformades pel tècnic municipal corresponent, son document acreditatiu de la
realització de la prestació corresponent, tal com estableix l’article 189.1 del RDL2/2004, 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.
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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 22 de maig 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 certificacions de la relació F/2019/27 per import de 80.003,34 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon.- Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord.

2. APROVAR DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/28 EXP. 30/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/28 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 434.435,47 €
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.
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 25 de maig 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.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/28 per import de 434.435,47 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord.
3. APROVAR DE LA RELACIÓ F/2019/29 DE FACTURES MENORS DE 500 €. EXP.
8/2019/CMESUPR
Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí han proposat la
contractació (en modalitat de contracte menor de fins a 500 €) dels subministraments,
obres i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta, d’acord amb les condicions i
característiques que consten a l’expedient, en el seu cas.
Atès que des d’aquestes mateixes àrees s’ha proposat aquests contractistes, d’acord
amb les respectives ofertes i preus que s’indiquen en la relació número F/2019/29
Respecte de cada contracte que hi figura a la relació i segons resulta dels respectius
informes de necessitats que consten a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
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 24 de maig de 2019.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació dels subministraments, obres
i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta F/2019/29 per import total de 23.022,39
€ 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/2019/29, d'acord amb les condicions i
característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Aprovar el reconeixement de l’obligació de la relació de factures que s’adjunta a
aquest acord
4rt. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
5è. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA AMB
L'IES L'ESTATUT EXP. 180/2019/RRHH-E
Atès que el centre IES L’Estatut ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí la possibilitat que
els següents alumnes de Batxillerat d’humanitats/social, realitzin un període de
formació pràctica al Servei d’Educació, en concret a l’EBM La Bruna, des del dia 1 de
juliol de 2019 i fins al 24 de juliol de 2019:
Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius
per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica
professional en el món de l’empresa.
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Vist l’informe tècnic emès per la directora de l’EBM La Bruna en data 23 de maig de
2019 que conclou favorablement per a la firma del Conveni de Col·laboració amb l’IES
L’Estatut.
Atès que, d’acord amb el que preveu l’Ordre núm. ENS/241/2015, de 27 de juliol, del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula la
formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i
entitats,l’Ajuntament de Rubí, com a centre de treball, pot establir convenis de
col·laboració per a la realització de pràctiques curriculars.
Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o
del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre
l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 19 de l’esmentada Ordre.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposa que la Junta
de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i de
foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el
seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de data 15 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de data 15 de juliol de 2015, delega en la regidora
Marta García Marín les competències corresponents a l’Àrea de Serveis a les
Persones, la qual inclou l’àmbit d’Educació que desenvolupa, entre d’altres assumptes,
el foment de les polítiques adreçades a la cooperació amb la comunitat educativa.
En el mateix Decret s’autoritza la signatura dels convenis educatius, universitaris i
formatius en general per a la realització de pràctiques dels seus alumnes a
l’Ajuntament de Rubí a la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Vista la proposta del regidor en funcions i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals
de data 28 de maig de 2019 i l’informe tècnic del Servei de Recursos Humans de data
27 de maig 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 els convenis de col·laboració que s’adjunten com a annex a la
present resolució, anomenats “Acord de col·laboració per a la matèria d’estada a
l’empresa”, que tenen per objecte la formació pràctica en l’EBM La Bruna (Servei
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d’Educació), de l’Ajuntament de Rubí, per al període comprès des del dia 1 de juliol de
2019 fins al 24 de juliol de 2019, dels següents estudiants de l’IES L’Estatut:
Nom i cognoms

DNI
49558110X
47930214P
47928320T
47739581E

Data Conveni
18/05/2019
18/05/2019
17/05/2019
19/05/2019

Segon.- Facultar la regidora delegada en funcions de l’Àrea de Serveis a les Persones
per a la signatura dels Convenis de Col·laboració esmentats a l’anterior punt primer.
Tercer.- Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la Corporació.
Quart.- Comunicar la present resolució als responsables jeràrquics del Servei
d’Educació i l’EBM la Bruna.
5. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA AMB
L'IES LA SERRETA EXP. 179/2019/RRHH-E
Atès que el centre IES La Serreta ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí la possibilitat
que l’estudiant
, alumna de Batxillerat d’humanitat i social, realitzi
un període de formació pràctica al Servei d’Educació, des del dia 1 de juliol de 2019 i
fins al 26 de juliol de 2019.
Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius
per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica
professional en el món de l’empresa.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Educació en data 23 de maig de 2019 que
conclou favorablement per a la firma del Conveni de Col·laboració amb l’IES La
Serreta.
Atès que, d’acord amb el que preveu l’Ordre núm. ENS/241/2015, de 27 de juliol, del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula la
formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i
entitats,l’Ajuntament de Rubí, com a centre de treball, pot establir convenis de
col·laboració per a la realització de pràctiques curriculars.
Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o
del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre
l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 19 de l’esmentada Ordre.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposa que la Junta
de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i de
foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de
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col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el
seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002265, de data 15 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002416, de data 15 de juliol de 2015, delega en la
Regidora Marta García Marín les competències corresponents a l’Àrea de Serveis a
les Persones, la qual inclou l’àmbit d’Educació que desenvolupa, entre d’altres
assumptes, el foment de les polítiques adreçades a la cooperació amb la comunitat
educativa.
En el mateix Decret s’autoritza la signatura dels convenis educatius, universitaris i
formatius en general per a la realització de pràctiques dels seus alumnes a
l’Ajuntament de Rubí a la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Vista la proposta del regidor en funcions i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals
de data 28 de maig de 2019 i l’informe tècnic del Servei de Recursos Humans de data
27 de maig 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 conveni de col·laboració que s’adjunta com a annex a la present
resolució, anomenat “Acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa”, de
data 21 de maig de 2019, que té per objecte la formació pràctica de l’estudiant
amb DNI núm. 47.744.637-H, en el Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Rubí, per al període comprès des del dia 1 de juliol de 2019 fins al 26 de juliol de 2019.
Segon.- Facultar la regidora delegada en funcions de l’Àrea de Serveis a les Persones
per a la signatura del Conveni de Col·laboració esmentat a l’anterior punt primer.
Tercer.- Nomenar la senyora Manuela Martín Muro com a tutora de l’estudiant en
pràctiques.
Quart.- Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la Corporació.
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la tutora designada i als responsables
jeràrquics del Servei d’Educació.

16

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES DE L'EXERCICI 2018, DINS DE LA MODALITAT B ATORGADA AL CENTRE
EXCURSIONISTA DE RUBÍ PER A DIVERSES ACTIVITATS DESENVOLUPADES L'ANY
2018 EXP. 173/2019/PERSONES-E

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.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, acordà obrir la
convocatòria de l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2018, va acordar atorgar
dins la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions
i/o clubs esportius, per a l’any 2018, per la línia d’Ajuts a la pràctica esportiva per
activitats de caràcter puntual al Centre Excursionista de Rubí la subvenció que s’indica
per a les respectives activitats:
NIF: V58070103

CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ
Línia d’ajut
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

ACTIVITAT
1
Marxa Infantil
2
Travessa Rubí-Montserrat
3
Cursa Muntanya
4
BTT Volta a Rubí
5
Cicle Audiovisuals
TOTAL

IMPORT
500,00 €
300,00 €
600,00 €
200,00 €
100,00 €
1.700,00 €

El Centre Excursionista de Rubí, mitjançant instància núm. 2019001079 de data 10 de
gener de 2019 presenta la documentació justificativa de la subvenció esmentada.
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base
10.
2) 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.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de la respectiva activitat, no supera el cost de la mateixa.
Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 2, fixa el termini per a justificar les subvencions
concedides i, en l’apartat 3, regula el contingut del compte justificatiu.
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L’apartat 5 de la Base 10 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 del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 3 d’abril 2019 i l’informe tècnic de data 29 de març de 2019 que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret d’Alcaldia
número 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 d’Alcaldia núm. 2015002417, de 15
de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost
de 2015.
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 Centre Excursionista de
Rubí i identificada a la part expositiva d’aquesta resolució, d’import total 1.700,00 €.
2n.- Notificar aquesta resolució a l'entitat beneficiària.

2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. DE LA TORRE DE LA LLEBRE 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. 54/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Torre de la Llebre de Rubí una subvenció directa de 1.485,00€
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
1.485,00€.
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.
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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 2 d’abril 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 centre d’educació
primària Torre de la Llebre 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.
3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS ALS PROJECTES
PEDAGÒGICS. CURS 2017-2018. EXP. 32/2019/PERSONES-E
El Ple, en sessió ordinària, de data 27 de març de 2014, va aprovar les Bases
reguladores dels ajuts a les escoles i instituts públics de Rubí per a la realització
d’activitats o projectes pedagògics.
La Junta de Govern Local en sessió de data 23 de març de 2018, va aprovar la
convocatòria d’ajuts a les escoles i instituts públics de Rubí per a la realització
d’activitats o projectes pedagògics per al curs 2017-2018.
La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de desembre de 2018 va atorgar
subvenció als centres educatius que més avall es relacionen per l’activitat o projecte
pedagògic presentat realitzats durant el curs 2017-2018.
Les subvencions concedides han estat íntegrament pagades.
D'acord amb el que estableix la Base 5.2 reguladora de la justificació, els centres
beneficiaris presentaran la següent documentació:
a)

Memòria detallada de les actuacions dutes a terme.

b) Compte justificatiu, que comprèn les factures i els rebuts acreditatius del
seu pagament.
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El Servei d’Educació ha emès un informe per a cadascuna de les subvencions
atorgades, que s'acompanya a l'expedient particular, en el que s'analitza la
documentació presentada i s'estima que les subvencions han estat totalment
justificades.
Conforme disposa la Base 5.5, la justificació ha de ser aprovada per acord de la Junta
de Govern Local.
CENTRE ESCOLAR : 25 de SETEMBRE
ACTIVITAT O PROJECTE

NIF/CIF Q 5855637 D
TOTAL

50è anivesari: escola 25 passat,present i futur

1.056,84

CENTRE ESCOLAR: JOAN MARAGALL
ACTIVITAT O PROJECTE
Fem camí, fent festa, fent feina !

NIF/CIF Q 5855639 J

CENTRE ESCOLAR: MONTESSORI
ACTIVITAT O PROJECTE
Maker

NIF/CIF Q 5855634 A

CENTRE ESCOLAR: MOSSEN CINTO
ACTIVITAT O PROJECTE
Creació d’ambients a la Biblioteca Escolar

NIF/CIF Q 5855633 C

TOTAL
1.130,53

CENTRE ESCOLAR: TORRE DE LA LLEBRE
ACTIVITAT O PROJECTE
Fem una televisió a l’abast de tothom
CENTRE ESCOLAR: CA N’ALZAMORA
ACTIVITAT O PROJECTE
Pla de dinamització de patis 2017-2018

TOTAL
1.290,53

TOTAL
989,47
NIF/CIF Q 5855638 B
TOTAL
1.204,21
NIF/CIF S 0800117 D
TOTAL
1.136,84

CENTRE ESCOLAR: DUC DE MONTBLANC
ACTIVITAT O PROJECTE
Pla d’impuls a la lectura
CENTRE ESCOLAR: L’ESTATUT
ACTIVITAT O PROJECTE
Impuls de l’esport com element cohesionador
CENTRE ESCOLAR: DEL BOSC
ACTIVITAT O PROJECTE
Chromebooks a l’aula

NIF/CIF Q 5855469 B
TOTAL
1.197,89
NIF/CIF Q 5856151 E
TOTAL
1.130,53
NIF/CIF Q0801826 I
TOTAL
1.204,21

CENTRE ESCOLAR: TORRENT DELS ALOUS
ACTIVITAT O PROJECTE
Vivim el segle XX

NIF/CIF Q 0801862 D
TOTAL
1.284,21
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CENTRE ESCOLAR: RIVO RUBEO
ACTIVITAT O PROJECTE
Revistes en acció

NIF/CIF S 0800276 H
TOTAL
1.056,84

CENTRE ESCOLAR: SCHOLA
NIF/CIF Q 5856371 I
ACTIVITAT O PROJECTE
Colònies: cohesió social, clau en el procés d’aprenentatge

TOTAL
1.210,53

CENTRE ESCOLAR:
PAU CASALS
ACTIVITAT O PROJECTE
Projecte d’aliança i d’innovació de l’escola

TOTAL
1.591,58

NIF/CIF Q 5855635 H

CENTRE ESCOLAR: TERESA ALTET
ACTIVITAT O PROJECTE
Què fem i què volem fer...?

NIF/CIF Q 5855636F
TOTAL
976,84

CENTRE ESCOLAR: LA SERRETA
ACTIVITAT O PROJECTE
Tutoria entre iguals
CENTRE ESCOLAR: RAMON LLULL
ACTIVITAT O PROJECTE
Tallers Matemàtics
CENTRE ESCOLAR: J V FOIX
ACTIVITAT O PROJECTE
Exposem els treballs al Foix

NIF/CIF S5800028 B
TOTAL
1.204,21
NIF/CIF NIFQ5855553C
TOTAL
1.277,89
NIF/CIF Q5855672A
TOTAL
1.056,84

Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 28 de març de 2019, i els
informes tècnics del Servei d’Educació, per cada centre, de data 22 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:
Primer.- Donar per justificada totalment les subvencions identificades en el quadre que
consta en la part expositiva d'aquesta resolució, concedides dins de la convocatòria de
l'exercici 2018 pels projectes pedagògics del curs 2017-2018.
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Segon.- Notificar aquesta resolució als centres educatius beneficiaris.

4. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL EMPRESA LA PAU SCCL COBERTURA SANITARIA BALL DE LA DONA. EXP. 5/2019/DONA-E
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.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 3U011 2312D 22799.
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 jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 3 d’abril de 2019.
Vista la proposta de la regidora de Polítiques d’Igualtat amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 9 de maig de 2019 i l’informe
tècnic de data 18 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
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
F08828493

Proveïdor

Data

Fra. Núm.

Import

LA PAU SCCL

31/10/2018

18/000P1686

245,00 €

Número apunt
previ

Aplicació
pressupostària

920190000949

3U011
22799

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada.
Tercer.- Traslladar aquest acord a Comptabilitat i Intervenció.
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2312D

5. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER LA
QUOTA 2019 OBSERVATORI DE LES DONES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ. EXP.
6/2019/DONA-E
Vist el document comptable tramès per l’Àrea de Serveis a les Persones per a 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 ADO subjectes a aprovació de la Junta de Govern Local:
Relació: A/2019/659
N. Operació
Fase
920190001950 ADO

Data
24/1/201

Data: 27/3/2019
Anualitat
Aplicació
2019
3U011 2312A
2269923

Import
2.000 €

Import: 2.000 €
Nom Tercer
C. Gestor
As. Observatori
Ciutadania
Dones als mitjans
de comunicació

Vista la proposta de la regidora de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 17/04/2019, i
l’informe de la coordinadora de l’Àmbit de Ciutadania i Drets Civils de data 17/04/2019,
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. 015002417,
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 la seva comptabilització
definitiva.
6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. ATORGAR A
LLICÈNICA DE PARCEL·LACIÓ D’UNA
FINCA SITUADA AL CARRER CAN BOSC, 56-58. EXP. 2/2019/PARURB
ANTECEDENTS DE FET
En data 08/02/2019 (LLGE 2019/005081), el senyor
va sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en 2 unitats la finca
situada al carrer C CAN BOSC 56-58, de Rubí.
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A l’expedient consta aportada la següent documentació:
08/02/2019 (LLGE 2019/005081, s’aporta documentació inicial presentada amb la
sol·licitud.
05/03/2019 (LLGE 2019007728) s’aporten plànols 2.1 i 2.2 amb rectificació de
superfícies.
La finca aportada inicial es la següent:
Nomenclàtor
parcel·la
Parcel·la 7-116

Superfície parcel·la
20.342,08 m²

Les finques resultants són:
Nomenclàtor
parcel·la
Parcel·la 7-116
Parcel·la 7-116A

Superfície parcel·la
10.522,08 m²
9.820,00 m²

En data 1 d’abril de 2019 l’arquitecte tècnic municipal emet informe favorable a
l’atorgament de la llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en 2 unitats la finca
situada al carrer C CAN BOSC 56-58, de Rubí.
El plànol que s’ha d’incorporar a la resolució que concedeixi la Llicència de
Parcel·lació per a dividir en 2 unitats la finca inicial situada al carrer CAN BOSC 56-58
de Rubí, de l’expedient 2/2019/PARURB en compliment de l’article 29.2 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el RPLU, és el plànol número 2.2 del
“Projecte de Parcel·lació de la finca situada al carrer CAN BOSC 56-58 de Rubí,
parcel·la núm. 7-116” redactat per Isabel Belchí Martinez (arquitecte tècnic) i presentat
pel senyor
el dia 8 de febrer de 2019 amb registre d’entrada
2019005081.
En compliment de l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el plànol que s’incorpora a la
present resolució és el que es fa constar al certificat emès per la Secretària general, i
que obra a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) relatius a la competència
per l’atorgament de llicències.
Articles 187 i 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
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Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions de
Catalunya.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 17 de maig
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 1 i 9 d’abril de 2019, respectivament,
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.- Atorgar a
la llicència de parcel·lació número
2/2019/PARURB, per a dividir en 2 unitats la finca inicial situada a C CAN BOSC 5658, amb les condicions i liquidació que s’esmenten a continuació.

Nomenclàtor parcel·la
Parcel·la 7-116

Superfície parcel·la
10.522,08 m²

Parcel·la 7-116A

9.820,00 m²

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.

CONDICIONS:
Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercer (article 73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny).

LIQUIDACIÓ:
Referència
01812069-000043156

Tipus d’ingrés
TAXA
PER
URBANISTIQUES
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Import
LLICENCIES

429,50€

2. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ I
COL·LOCACIÓ D'UN RENTADOR DE VEHICLES I UNA UNITAT DE SUBMINISTRAMENT
PER A LA VENDA AL DETALL DE CARBURANT A LA CARRETERA DE MOLINS DE REI
69. EXP. 84/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 9 d’abril de 2019, amb registre d’entrada 2019011507, EXPRES
SUMINISTRO GASOLEO SL amb NIF B65674293, sol·licita la devolució de les
garanties dipositades (exp. 84/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la
construcció a un gestor autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic
referents a la sol·licitud de llicència d’obres majors, expedient 000010/2016-OMA,
sol·licitada per les obres d’instal·lació i col·locació d’un rentador de vehicles i una
unitat de subministrament per a la venda al detall de carburant a la carretera de Molins
de Rei 69, 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
1998040-0
12/02/2016 Fiances per llicències d’obres 4.872,47
320160000702

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 7 de maig de
2019 i dels dos informes tècnics de data 29 d’abril 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:

26

Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 4.872,47 €, a EXPRES
SUMINISTRO GASOLEO SL amb NIF B65674293 (exp. 84/2019/DV) que corresponen
al lliurament dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys
a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 9 d’abril de 2019,
amb registre d’entrada 2019011507.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
3. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB APARCAMENT AL CARRER DE CARRASCO Y
FORMIGUERA 38. EXP. 6/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- El 18 de gener de 2019, amb registre d’entrada 2019002136
amb DNI 46823923V, sol·licita la devolució de les garanties dipositades (exp.
6/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la sol·licitud de
llicència d’obres, expedient 000002/2018-OMA, sol·licitada per les obres de
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb aparcament al carrer de
Carrasco i Formiguera 38, 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
2076105-0
16/01/2018 Fiances per llicències d’obres 11.487,35
320180000105

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 7 de març de
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2019 i dels dos informes tècnics de data 7 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 11.487,35 €, a
amb DNI 46823923V (exp. 6/2019/DV) que corresponen al lliurament
dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai
públic.
Segon.- Comunicar a l’interessat que, per rebre l’aval bancari del import total de les
esmentades garanties, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb
l’observació de que la persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders o
una fotocòpia signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb
fotocòpia de l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la
persona autoritzada.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
4. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE L'AVAL DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL COL•LECTOR DE LA
CONCA 2, FASE II. EXP. 71/2019/TERRITORI-E
En data 22 de desembre de 2014 el Ple va aprovar definitivament el “Projecte
constructiu del col·lector de la Conca 2, fase III”.
En data 31 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte constructiu del col·lector de la Conca 2, fase III” a
l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG SA NIF A08743098.
En data 27 de maig de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte constructiu del col·lector de la Conca 2, fase III”.
En data 16 de novembre de 2017 es van rebre les obres del “Projecte constructiu del
col·lector de la Conca 2, fase III”.
En data 22 de febrer de 2019 la Sra.
en representació de l’empresa
OBRES I SERVEIS ROIG, SA, va sol·licitar la devolució de la garantia definitiva
constituïda per a respondre de la correcta execució de les obres del “Projecte
constructiu del col·lector de la Conca 2, fase III” d’import 53.385,72€.
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Vist l’informe emès pel sr. Félix Belmar López, director de les obres, de data 8 d’abril
de 2019, el qual inclou la certificació de liquidació que justifica la liquidació sense saldo
a favor de cap de les parts amb el vist-i-plau del contractista.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal del Servei de Projectes i Obres de
data 15 d’abril 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 25 d’abril de 2019, l’informe emès pel sr. Félix Belmar
López, director de les obres, de data 8 d’abril de 2019, l’informe de l’arquitecte tècnic
municipal del Servei de Projectes i Obres de data 15 d’abril de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
constructiu del col·lector de la Conca 2, fase III” sense saldo a favor de cap de les
parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 53.385,72€ a l’empresa OBRES I
SERVEIS ROIG SA NIF A08743098.
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.

5. INDEMNITZACIONS EXPEDIENTS SANT MUÇ CORRESPON
000144/2016-TERRITORIAL.EXP.230/2018/TERRITORI-E

A

L'EXPEDIENT

La Junta de Govern Local, en sessió de data 27.10.2017 va adoptar l’acord d’aprovar
definitivament el document “Compte de liquidació definitiu de les despeses de la
urbanització executada del Sector V, Les Valls de Sant Muç” (CLD).
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D’acord amb el que s’estableix a l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, apartats 3 i 4, la circumstància que
en la liquidació definitiva s’han de tenir en compte totes les despeses en què s’hagi
incorregut efectivament durant el procés d’execució del planejament, ha comportat
canvis en dels saldos resultants previstos en el compte de liquidació provisional del
projecte de reparcel·lació del Sector V, Les Valls de Sant Muç, tant aquells que tenen
caràcter positiu com negatiu. A banda dels esmentats canvis, per procedir a liquidar el
saldo resultant de la liquidació definitiva, cal tenir en compte les liquidacions
efectuades anteriorment.
Tal i com consta al CLD correspon a la finca resultant FR 4-037 del projecte de
reparcel·lació del Sector V, Les Valls de Sant Muç, un saldo resultant negatiu al seu
favor de -675,23 €.
Segons es desprèn del faig constar emès per la Tresoreria municipal en data 22 de
novembre de 2018, l'ajuntament ja havia reconegut anteriorment a aquesta finca la
quantitat de -516,75€ en concepte de saldo negatiu.
En conseqüència, per tal de liquidar l’import del saldo resultant negatiu previst al CLD
per la finca resultant FR 4-037, que és de -675,23 €, s’ha de tenir en compte l’import
de -516,75 € corresponent a la quantitat que ja havia estat reconeguda anteriorment,
per tant procedeix que l'ajuntament aprovi el corresponent document comptable
d'autorització de pagament (A) per la quantitat de 158,48 €.
Vista la proposta del Director i de la Regidora Delegada de l’Àrea de Serveis
Territorials de data 16 d’abril de 2019, el faig constar de la Tresoreria municipal de
data 22 de novembre de 2018 i l'informe tècnic i jurídic de data 16 d'abril de 2019.
Vistes les competències atribuïdes en virtut de l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
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.- Tramitar i aprovar el corresponent document comptable d'autorització de
despesa (A) per la quantitat de 158,48 € en concepte de saldo resultant negatiu,
corresponent a la finca resultant FR 4-037 del projecte de reparcel·lació del Sector V,
Les Valls de Sant Muç, amb càrrec a l’aplicació econòmica 4U045 1532B 60950, apunt
previ núm. 920190001554.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb l’advertiment que per rebre la
indemnització esmentada haurà de presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció al
Ciutadà o enviar per mail a l’adreça tresoreria@ajrubi.cat, la documentació que es
relaciona a continuació:
-

Fotocòpia del DNI.
El document de Declaració d’Alta de dades bancàries que s’adjunta, degudament
complimentat i segellat per l’entitat bancària.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a Intervenció i 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, trenta-tres assumptes no inclosos a l’ordre del dia que acompanyava la
convocatòria.
A continuació, se sotmet a votació la urgència dels assumptes, la qual és apreciada per
unanimitat, i es procedeix al seu debat:
1. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AV 25 DE SETEMBRE
(SUBVENCIÓ MODALITAT A, EXERCICI 2018) EXP. 37/2019/RELACIONS-E
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió del dia 28 de desembre de 2018,
atorgà a l’Associació de Veïns 25 de Setembre una subvenció de 3.545,00€, dels
quals:
- 1.933,00 € dintre de a la línia de subvenció Dinamització cultural i social del barri,
i es van atorgar per a les activitats: Festa de barri; Homenatge a la 3a edat;
Museu històric fotogràfic, Tallers Art-barri i Carter Reial.
- 1.612,00 € dintre de la línia de subvenció Despeses en subministraments i
lloguer d’immobles per a la realització d’activitats de les Associacions de Veïns.
Vistos els informes de data 23 d’abril de 2019 del servei de Relacions Ciutadanes i
Proximitat en els que es considera suficient i correcte la documentació aportada per
l’entitat com a justificació de les subvencions, i segons el qual:
- L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la
Base 10 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i
associacions ciutadanes.
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- Les despeses justificades, per import total de 3.545,00€, responen de manera
inequívoca a la naturalesa de les activitats i subministraments subvencionats,
són estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
- D’acord amb la documentació presentada, la subvenció concedida, juntament
amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de les activitats, no supera
el cost de la mateixa.
Vist el que disposen, l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 10 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en
sessió de data 27 de març de 2014 en relació a l’òrgan competent per comprovar
l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del gerent i de l’alcaldessa de data 25 d’abril de 2019 i vistos els
informes tècnics de data 23 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Una vegada comprovada l’adequada justificació, i en ús de les facultats conferides a
la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de
2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, i
modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció de 3.545,00€ concedida a
l’Associació de Veïns 25 de Setembre i identificada a la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària.

2. APROVAR EL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ,
L’ALUMNE PARTICIPANT EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ AUXILIAR
D’HOTELERIA: CUINA I CÀTERING I L'EMPRESA. EXP. 48/2019/CIUTAT-E
Atès que en data 31 de gener del 2018, es va publicar al DOGC núm. 7548 la
Resolució ENS/94/2018 del 22 de gener, per la qual s'obre el procediment
d'autorització i el de comunicació per impartir Programes de Formació i Inserció en el
curs 2018-2019.
Atès que aquesta mateixa Resolució (ENS/94/20018 del 22 de gener) obre
convocatòria per impartir programes de formació i inserció el curs 2018-2019,
adreçada a centres, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del
Departament d'Ensenyament i a establiments, tant als que han ofert els programes el
curs 2017-2018, com als que participin de nou en aquesta oferta.
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Vist que en data 19 d’abril del 2018 publica la Resolució de la directora dels Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental, relativa als
establiments i centres educatius privats autoritzats per impartir Programes de
Formació i Inserció, el curs escolar 2019.
Atès que la Resolució ENS/94/2018 del 22 de gener, per la qual s'obre el procediment
d'autorització i el de comunicació per impartir Programes de Formació i Inserció en el
curs 2017-2018.
Vist l’article 12 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació
professional inicial, disposa que el Departament d'Ensenyament ha de subscriure els
acords i convenis amb les empreses i institucions per tal de facilitar la realització del
mòdul professional de formació en centres de treball.
Vista la Resolució de la directora dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament al Vallès Occidental, relativa als establiments i centres educatius
privats autoritzats per impartir Programes de Formació i Inserció, el curs escolar 2019.
Atès que els convenis de col·laboració tenen per objecte articular la formació pràctica
en el centre de treball de alumne participant en el Programa de Formació i Inserció.
Vist que la formació pràctica a l'empresa té caràcter de pràctica professional no laboral
i en cap cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor delegat en funcions de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de data 4 de juny de 2019 i de l’informe tècnic de
data 3 de juny 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, l’alumne participant
en el Programa de Formació i Inserció Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering i l'empresa
següent:
•

(BAR LA TERRASSA DE CAN ORIOL)

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
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3. SOL·LICITUD DE LES ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONADES QUE ES
PREVEUEN REALITZAR DE SETEMBRE A DESEMBREL 2019, DES DE L'OSE, EN BASE
A L'OFERTA DE RECULL D'ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXP. 40/2019/CIUTAT-E

Antecedents
Des de 2013 L’OSE, realitza accions formatives adreçades a persones emprenedores i
empreses del municipi. Algunes d’aquestes accions es sol·liciten a la Diputació de
Barcelona en base a l’oferta formativa del Recull d’activitats.
Fets
Durant el període de setembre a desembre 2019 , es proposa realitzar les accions
formatives indicades al quadre següent .Aquestes accions es realitzen en col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en matèria de difusió i captació i es
considera una acció d’àmbit supramunicipal. En base a aquesta supramunicipalitat la
nostra entitat difondrà tant les nostres accions formatives com les del Recull que pugui
sol·licitar l’Ajuntament de St. Cugat del Vallès.
La Diputació de Barcelona determina el programa docent/expert i el cost de les
accions formatives i també estableix una subvenció de fins el 90% quan aquestes
tinguin un caire supramunicipal. La Diputació de Barcelona condiciona la subvenció a
l’acompliment d’uns requisits mínims que ha establert per a cada acció formativa en
relació al nombre i tipologia dels participants.
Relació de les accions que es proposen executar al període setembre-desembre 2019
REFERÈNCIA NOM ACCIÓ FORMATIVA
RECULL
S/MK51
RECULL

Crea dissenys o infografies impactants i
aprèn a viraritzar-los a través de
Pinterest Business

T/MK54

Esprem Instagram i Twitter al teu
Negoci

RECULL
S/MK45

El futur dels negocis: Deixar de vendre i
crear experiències

RECULL
T/HD58

Eines gratuïtes al núvol d’internet per
gestionar la teva empresa
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COST

SUB.90%

COST REAL

440

396

44

1.320

1188

132

480

432

48

1.440

1296

144

RECULL
T/MK58
RECULL
T/MK28
RECULL
T/MK41
RECULL
T/MK61

Esprem Facebook i WhatsApp al teu
negoci

1.485

1336.5

148.5

Vull vendre per Internet , però , per on
començo? Pautes per començar en el
món de l’e-commerce

960

864

96

El teu web amb WordPress. Taller
pràctic de creació de webs corporatives

2.400

2160

240

960

864

96

9.485€

8.536.5€

948.5€

Com implementar un marketing de
influencers

Total : 8 accions

El cost elegible d’aquestes accions serà de 9.485 € del qual es preveu rebre la
subvenció del 90% (8.536.5 €) i per tant que el cost real de l’acció sigui de 948.5 €.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 10 de maig 2019 i de l’informe tècnic de data 07 de maig 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Aprovar la sol·licitud de subvenció per al finançament de les accions formatives
anteriorment detallades
2. Acceptar el compromís de cofinançament d’aquestes accions amb una aportació
municipal de 948.5 €
3. Comunicar aquest acord a l’ intervenció municipal i a l’oficina de gestió d’ingressos.

4. APROVAR EL PAGAMENT RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I L'AJUNTAMENT DE RUBÍ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL CENS D'EMPRESES I L'OFERTA INDUSTRIAL ALS
POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA PER L'ANUALITAT 2019. EXP.36/2019/CIUTAT-E
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Antecedents
El 10 de juliol 2018, la Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, va adoptar l’acord d’aprovar la subscripció de convenis amb 16
ajuntaments de la comarca pel desenvolupament del cens d’empreses i l’oferta
industrial als polígons d’activitat econòmica per l’anualitat 2018 i 2019 i pels imports
detallats en l’annex 1 del conveni.
Pel finançament de les activitats recollides en el conveni de l’Ajuntament de Rubí
haurà d’aportar la quantitat de 1.600 € per l’anualitat de 2019, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1U015 4330B 46500 del pressupost, conforme als criteris que
s’estableixen a l’Annex I del conveni.
Fets
El dia 17 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local adoptà entre altres el següents
acords:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Rubí que té com a principal objectiu regular el règim
de participació i finançament en el desenvolupament del cens d’empreses i l’oferta
industrial als polígons d’activitat econòmica per les anualitats de 2018 i 2019.
2. Acceptar el compromís de finançament de les accions recollides en el conveni
conforme als criteris que s’estableixen a l’Annex I del conveni.
3. Autoritzar i disposar la despesa pel finançament de les activitats recollides en
l’Annex I del conveni, per un import de 1.600 € per l’anualitat 2018 i de 1.600 € per
la anualitat 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1U015 4330B 46500 del
pressupost de l’any 2018 i 2019, de les operacions en fase prèvia 92018006505 i
92018900195 respectivament. Atès que hi despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que reveu l’article 174.1 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
4. Facultar a la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
En data 24 d’abril 2019, es procedeix a fer document comptable O , per un import total
de 1.600 € amb número d’apunt previ 920190002985, per efectuar el pagament de
l’aportació econòmica recollit a l’Annex 1 del conveni de Col·laboració, per l’anualitat
2019.
Vist el document comptable trames per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
per tal de realitzar la seva tramitació.
Vista la proposta de del director i del regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmica Local de data 29 d’abril 2019 i de l’informe tècnic data 25 d’abril 2019,
que consten a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer – Reconèixer i aprovar l’ obligació del pagament per import de 1.600 € i
conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a Comptabilitat i a la Intervenció
General, per a la comptabilització, en fase definitiva del document comptable O amb
número d’apunt previ 920190002985, per l’anualitat 2019.
Segon – Traslladar aquesta resolució als interessats.
5. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
D'ACTUACIÓNS D'OBRA DE MILLORA DE CAN SOLÀ EXP. 28/2018/COOS
Vista la necessitat de licitar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte d’actuacions d’obra de millora a Can Solà”, aprovat
definitivament per acord de Junta de Govern Local de 23 de gener de 2019.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de
138.731,78€, per a un termini de 4 mesos segons els següent detall:
114.654,36 €, pressupost net
24.077,42 € en concepte d’Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del (21%)
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte

Ma d'obra

Pressupost
Execució
Material (€)
24.177,74

Despeses
generals
13% (€)

Benefici
industrial
6% (€)

Valor
estimat
del
contracte
(€)

3.143,11

1.450,66

28.771,51

IVA
(€)

21%

SUMA (€)

6.042,02

34.813,53

%

25,09%

Maquinària

18.134,34

2.357,46

1.088,06

21.579,86

4.531,77

26.111,64

18,82%

Materials

44.115,44

5.735,01

2.646,93

52.497,37

11.024,45

63.521,82

45,79%

595,24

11.805,61

2.479,18

14.284,79

10,30%

24.077,42 138.731,78

100,00%

Altres

9.920,68

1.289,69

SUMA

96.348,20

12.525,27

5.780,89 114.654,36

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte d’adequació d’actuacions d’obra de millora a Can Solà”.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
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Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic per a identificar les ofertes amb valors anormals o
desproporcionats emès per la tècnica del Servei de Contractació en data 1 de març de
2019, del qual es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa CONSPAI OBRAS Y
SERVICIOS DEL VALLES SL amb NIF número B66888645, d’acord amb l’article 85.4
del RGLCAP, presenta valors anormals o desproporcionats.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació constituïda en data 1 de març de 2019 per a
l’obertura del sobre únic en la que s’acorda l’exclusió de les empreses CATALANA
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 i FORTUNA FOXTER
SL amb NIF B64306947, i el requeriment a l’empresa CONSPAI SL amb NIF
B66888645 per tal que aporti la documentació necessària que justifiqui plena i
oportunament la viabilitat de l’oferta presentada.
Vist el requeriment fet a l’empresa CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES SL
amb NIF B66888645, notificat en data 7 de març de 2019 (registre de sortida
2019003424) i la documentació presentada per l’empresa en data 13 de març de 2019
(registre d’entrada 2019008563) en atenció a aquest requeriment.
Vist l’informe emès en data 21 de març de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i
Espai Públic pel qual s’informa favorablement la justificació de la baixa presentada per
l’empresa CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES SL amb NIF B66888645.
Vist l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica
i proposta d’adjudicació emès en data 26 de març de 2019 per la tècnica del Servei de
Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, del qual es desprèn
que, analitzades les ofertes segons els criteris establerts en la clàusula 7 del PCAP i
sumades les puntuacions dels diferents criteris automàtics, resulta la següent
puntuació total per ordre decreixent:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

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

5

B66888645 CONSPAI S.L.

70,00

10,00

0,00

5,00

10,00

95,00

4

A85058618

TECNOLOGIA
DE FIRMES SA

45,67

6,00

5,00

5,00

5,00

66,67

27,00

6,00

5,00

5,00

5,00

48,00

11,61

4,00

5,00

5,00

5,00

30,61

1

3

TEMPO
B66226234 FACILITY
SERVICES,SLU
IBERLAND
INMUEBLES Y
B63411466
REFORMAS
S.L.
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Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 d’abril de 2019 per a l’adjudicació del
contracte de referència que fa seu l’informe tècnic emès i signat en data 26 de març de
2019 referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i
acorda, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa
CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES SL amb NIF B66888645 el contracte
d’obres corresponents al “Projecte d’actuacions d’obra de millora a Can Solà”, per un
import de 109.598,10 euros (iva inclòs), segons l’oferta presentada per l’empresa,
donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 90.576,94 euros pressupost net i 19.021,16 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
Vist el requeriment de data 7 de maig de 2019, notificat electrònicament en la mateixa
data a l’empresa CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES SL amb NIF
B66888645 amb núm. de registre de sortida 2019006358 i vista la documentació
aportada per l’esmentada empresa en data 16 de maig de 2019 amb núm. de registre
d’entrada 2019016153, 2019016154, 2019016156 i 2019016157 i, atès que
l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les dades reflectides en el certificat del
Registre Electrònic de Licitadors són plenament vigents excepte el domicili social que
es fa constar i l’assegurança de responsabilitat civil contractada en relació als quals
aporta també la documentació acreditativa corresponent, el justificant de l’ingrés de la
garantia definitiva per un import de 4.528,85€, la declaració relativa al compliment de
les normes de prevenció de riscos laborals, certificat en vigor conforme l’empresa està
al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya,
certificat en vigor conforme l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i vers l’Ajuntament Rubí, i el
certificat en vigor conforme l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions
envers la Seguretat Social i la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal.
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica del servei de Contractació de data 27 de maig
de 2019 i l’informe emès per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic municipal
en data 28 de maig de 2019, pels quals s’informa favorablement la solvència
econòmica financera i tècnica, respectivament, de l’empresa CONSPAI OBRAS Y
SERVICIOS DEL VALLES SL amb NIF B66888645.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del “Projecte d’actuacions d’obra de millora a Can Solà”, signada pel
director de l’Àrea de Serveis Territorials en data 21 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per acord de Junta de
Govern Local en data 23 de gener de 2019.
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Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL
VALLES SL amb NIF B66888645 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat en
funcions de l’Àrea de Serveis Centrals de data 31 de maig de 2019, que consta a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES SL amb NIF B66888645,
per un import de 109.598,10 euros (IVA inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, atès que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El termini d’execució del contracte serà de 4 mesos i es computarà des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 90.576,94 euros pressupost net i 19.021,16 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 2 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP) i un encarregat amb una experiència acreditada
de 15 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerta en la clàusula 5
del PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte “actuacions
d’obra de millora a Can Solà”, a l’empresa CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL
VALLES SL amb NIF B66888645, per l’import i termini abans esmentats.
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Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045 1532B
60911, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190003706 i 920190003705.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
6. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ DE LA XEMENEIA DE L’ESCARDÍVOLRUBÍ EXP. 10/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les
obres contemplades al “Projecte de consolidació i reparació de la xemeneia de
l’Escardívol - Rubí”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 87.762,66
€, IVA inclòs, per a un termini de 7 setmanes, amb el següent desglossament:
72.531,12 €, pressupost net
15.231,54 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte
Ma d'obra
Maquinària
Materials
Partides alçades
SUMA

Pressupost
Execució
Material (€)
31.202,42

Despeses
generals
13% (€)
4056,31

Benefici
Industrial
6% (€)
1872,15

Valor estimat
del contracte
(€)
IVA 21% (€)
37.130,88

7797,48

SUMA (€)
44.928,36

%
51,19

2.886,19

375,20

173,17

3.434,57

721,26

4.155,82

4,74

22.961,91

2985,05

1377,71

27.324,67

5738,18

33.062,85

37,67

3.900,00

507,00

234,00

4.641,00

974,61

5.615,61

6,40

60.950,52

7.923,57

3.657,03

72.531,12

15.231,54

87.762,66 100,00

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol Rubí”.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2018.
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Vista la publicació de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 d’octubre de
2018.
Vist l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica
i proposta d’adjudicació, emès per la tècnica del servei de Contractació i per la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 27 de novembre de 2018, del
que es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa BERGAVIA OBRES S.L. amb
NIF B66942525 ha obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de
100,00 punts, segons es fa constar al quadre resum de l’avaluació final de l’informe
esmentat i que a continuació es detalla:

Núm.
Plica

NIF

3

B66942525

Puntuació
oferta
LICITADORA econòmica
(fins a 70
punts)
BERGAVIA
OBRES S.L.

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

70

10

5

5

10

100

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de novembre de 2018 per a
l’adjudicació del contracte de referència, que fa seu l’informe esmentat i acorda per
unanimitat proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a l’empresa BERGAVIA
OBRES S.L. amb NIF B66942525 del contracte d’obres corresponents al “Projecte de
consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol - Rubí ”, per un import de
72.202,99 euros (iva inclòs) segons la relació de preus unitaris oferts i que seran
d’aplicació durant el període de vigència del contracte, donat que compleix amb les
condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els
criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 59.671,89 euros pressupost net i 12.531,10 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 120 mesos i el número de treballadors contractats
en situació legal de desocupació de 1 persona.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 10 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 8 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 33 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
28 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
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Vist el requeriment de data 29 de novembre de 2018, notificat el dia 3 de desembre de
2018 a l’empresa BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525 amb núm. de registre
de sortida 2018017918, i vista la documentació aportada per l’esmentada empresa en
data 7 de desembre de 2018 amb núm. de registre d’entrada 2018037971, en data 12
de desembre de 2018 amb número de registre 2018038462 i en data 20 de desembre
de 2018 amb número de registre d’entrada 2018039426 i, atès que l’adjudicatari
proposat ha acreditat, mitjançant declaració responsable, que les dades que consten
en el RELI són plenament vigents, exceptuant la pòlissa i rebut de pagament de
l’assegurança de responsabilitat civil, que l’aporta a part, així com tampoc està
actualitzat el certificat de bona execució d’una obra de característiques similars a
l’objecte del contracte de referència ni els títols acadèmics del responsable de l’obra,
documentació que també aporta en aquest requeriment. Altrament, l’empresa també
aporta justificant de l’ingrés de la garantia definitiva per un import de 2.983,59€,
declaració relativa al compliment de les normes de prevenció de riscos laborals,
certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb l’Agència
Tributària de Catalunya, així com envers la Seguretat Social i, acreditacions per a la
valoració de la qualitat de l’equip tècnic, experiència del cap d’obra i de l’encarregat.
Vist l’informe favorable sobre la valoració de l’acreditació de la solvència econòmica
financera, emès en data 18 de desembre de 2018 per la tècnica del Servei de
Contractació pel qual es comprova que la xifra anual de negocis supera amb escreix el
valor previst a la clàusula 5.4 del plec de clàusules administratives particulars.
Vist el requeriment fet en data 12 d’abril de 2019, notificat el mateix dia, a l’empresa
BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525 amb número de Registre de Sortida
2019005336, per tal que aportin documentació relativa a la designació del responsable
de l’obra, còpia de la titulació de la persona designada com a responsable de l’obra i
acreditin l’experiència mínima de cinc anys del responsable de l’obra.
Vista la documentació aportada per l’empresa en data 16 d’abril de 2019 amb número
de Registre d’Entrada 2019012055 i l’informe favorable de solvència tècnica emès en
data 10 de maig de 2019 pel qual s’informa que la solvència tècnica de l’empresa
BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525 és suficient per a dur a terme les obres
contemplades al “Projecte de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol Rubí”, i on es fa constar que un cop revisada la documentació aportada per l’empresa,
consta acreditat: que el cap d’obra té la titulació habilitant i acredita una experiència
d’11 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5
del PCAP i 9 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i
que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència acreditada de 31 anys (5
anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 26
anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP). En
conseqüència es comprova que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa amb
caràcter provisional a la primera valoració de criteris automàtics que es va efectuar.
Vist l’informe tècnic emès en data 15 de maig de 2019 per la tècnica del servei de
Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, referent a la valoració
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definitiva del criteri automàtic de la qualitat de l’equip tècnic i del qual es desprèn la
següent puntuació:

Núm.
Plica

NIF

3

B66942525

LICITADORA

BERGAVIA
SL

OBRES

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

70,00

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

4,50

5,00

10,00

99,50

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 29 de maig de 2019 que fa seus els
informes tècnics abans esmentats, en base als quals acorda per unanimitat dels seus
membres, proposar a l’òrgan de Contractació, l’adjudicació del contracte per a dur a
terme les obres corresponents al “Projecte de consolidació i reparació de la xemeneia
de l’Escardívol - Rubí”, a l’empresa BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del Projecte de consolidació i reparació de la xemeneia de
l’Escardívol - Rubí, signada per l’arquitecte tècnic del servei de Projectes i Obres en
data 2 d’agost de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per acord de Ple de
data 12 de setembre de 2017.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525
consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat en
funcions de l’Àrea de Serveis Centrals de data 31 de maig de 2019, que consta a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525, per un import de 72.202,99
euros (iva inclòs) segons la relació de preus unitaris oferts i que seran d’aplicació
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durant el període de vigència del contracte, atès que compleix amb les condicions
requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant
els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini d’execució del contracte
serà de 7 setmanes i es computarà des de la data de formalització de l’acta de
comprovació de replanteig si abans ha estat notificada l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres,
d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives
particulars.
El desglossament és el següent: 59.671,89 euros pressupost net i 12.531,10 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 120 mesos i el número de treballadors contractats
en situació legal de desocupació de 1 persona.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada d’11 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 9 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
acreditada de 31 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 26 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7
del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte executiu del
“Projecte de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol - Rubí”, a
l’empresa BERGAVIA OBRES S.L. amb NIF B66942525, per l’import i termini abans
esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
3360A 63200, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190001666 i 920190001664.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
7. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
TÈCNIC D'ADEQUACIÓ DEL CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA ENTRE EL CARRER
GENERAL PRIM I EL PASSEIG DEL FERROCARRIL EXP. 2/2018/COOS
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Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les
obres contemplades al “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el
carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 198.152,20
€, IVA inclòs, per a un termini de 4 mesos, amb el següent desglossament:
163.762,15 €, pressupost net
34.390,05 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte

Pressupost
Execució
material (€)

Despeses Befici
generals industrial
13%(€)
6%(€)

Valor
IVA
estimat del
21%(€)
contracte(€)

SUMA(€)

%

Ma d'obra

38.735,83

5.035,66

2.324,16

46.095,67

9.680,09

55.775,75 28,14%

Maquinària

22.027,22

2.863,54

1.321,63

26.212,39

5.504,60

31.716,99 16,01%

Materials
Partides
alçades

73.868,69

9.602,93

4.432,12

87.903,74 18.459,79 106.363,53 53,68%

2.983,49

387,85

179,01

137.615,23

17.889,98

8.256,92

SUMA

3.550,35

745,57

4.295,93

2,17%

163.762,15 34.390,05 198.152,20

100%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril”.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2018.
Vista la publicació de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 d’octubre de
2018.
Vist l’informe tècnic per a identificar les ofertes amb valors anormals o
desproporcionaTs emès en data 30 de novembre de 2018 per la tècnica del servei de
Contractació i per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, del qual es desprèn
que l’oferta presentada per l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO
TRES SL amb NIF B59096107, d’acord amb l’article 85.4 del RGLCAP, presenta
valors anormals o desproporcionats.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 30 de novembre de 2018 que acorda
per unanimitat, entre d’altres, requerir a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107, per tal que aporti la documentació
necessària que justifiqui plena i oportunament la viabilitat de l’oferta presentada.

46

Vist el requeriment fet a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES
SL amb NIF B59096107 en data 4 de desembre de 2018 i notificat en data 13 de
desembre de 2018 (registre de sortida número 2018018139), així com la documentació
aportada per l’empresa en data 20 de desembre de 2018 amb número de registre
d’Entrada núm. 2018039483.
Vist l’informe tècnic favorable emès, en data 22 de gener de 2019, per la coordinadora
de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, respecte la justificació de la baixa presentada per
l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107.
Vist l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica
i proposta d’adjudicació, emès per la tècnica del servei de Contractació i per la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 23 de gener de 2019, del que es
desprèn que l’oferta presentada per l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107 ha obtingut la millor valoració dels
criteris automàtics amb un total de 94,57 punts, segons es fa constar al quadre resum
de l’avaluació final de l’informe esmentat i que a continuació es detalla:
Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

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

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

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

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

Total
Puntuació
(màxim
100 punts)

70,00

8,57

5,00

5,00

6,00

94,57

Núm.
Plica

NIF

8

B59096107

CATALANA
D'INVERSIÓ
CONSTRUCCIÓ
TRES SL

4

B65528556

TEBANCAT SL

49,00

10,00

5,00

5,00

5,00

74,00

6

B64965759

ISEOVA SL

38,65

5,71

5,00

5,00

6,00

60,36

3

B64410327

CONSTRUCCIONES
FERTRES SL

36,89

7,14

5,00

5,00

3,00

57,04

1

B64311913

VIALITAT I SERVEIS
SLU

35,45

7,14

5,00

5,00

1,00

53,59

7

B65349623

CIVIL STONE SL

25,80

5,71

5,00

5,00

10,00

51,52

2

A59161158

SERXAR SAU

39,04

7,14

5,00

-

0,00

51,18

5

B64143639

HERCAL DIGGERS
SL

25,41

7,14

5,00

5,00

2,00

44,56

LICITADORA

I

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 6 de febrer de 2019 per a l’adjudicació
del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda, per
unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a l’empresa CATALANA
D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107 del contracte d’obres
corresponents al “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril”, per un import de 127.094,82 euros (iva
inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, donat que compleix amb les
condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
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prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els
criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 105.037,04 euros pressupost net i 22.057,78 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació de desocupació és de 6 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 25 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
20 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment de data 18 de febrer de 2019, notificat electrònicament el mateix
dia a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF
B59096107 amb núm. de registre de sortida 2019002590 i vista la documentació
aportada per l’esmentada empresa en data 26 de febrer de 2019 amb núm. de registre
d’entrada 2019006859 i, atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, la declaració de
plena vigència de les dades que consten en el ROLECSP, document justificant de
l’ingrés de la garantia definitiva per un import de 5.251,85€, declaració relativa al
compliment de les mesures de prevenció en matèria de riscos laborals, còpia de les
condicions de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil contractada i rebut
acreditatiu d’estar al corrent de pagament de la prima, certificat en vigor conforme
l’empresa està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb la Generalitat de Catalunya, així com
envers la Seguretat Social i, la declaració i acreditacions per a la valoració del criteri
d’adjudicació relatiu a l’experiència de l’equip tècnic, experiència del cap d’obra i de
l’encarregat, títol acadèmic i professional del cap d’obra i targeta acreditativa del
número d’identificació fiscal NIF i l’últim rebut de l’impost sobre Activitats Econòmiques
(IAE) de l’epígraf corresponent amb l’objecte del contracte.
Vist l’informe favorable sobre l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica
financera, emès en data 12 de març de 2019 per l’arquitecta del servei de Projectes i
Obres, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa CATALANA
D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107, per dur a terme les
obres corresponents al “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el
carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril”, on es fa constar que un cop revisada
la documentació aportada per l’empresa acredita: que el cap d’obra té la titulació
habilitant i acredita una experiència de 13 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 11 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una
experiència acreditada de 30 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 25 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
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la clàusula 7 del PCAP). En conseqüència es comprova que no varia la puntuació final
atorgada a l’empresa amb caràcter provisional a la primera valoració de criteris
automàtics que es va efectuar.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 15 de maig de 2019 que fa seus els
informes tècnics referents a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes
econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en data 23 de gener de 2019 per
la tècnica del servei de Contractació i per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic, en base als quals acorda, per unanimitat dels seus membres, proposar a
l’òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte per a dur a terme les obres
corresponents al “Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer
General Prim i el Passeig del Ferrocarril”, a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I
CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el
carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril, signada per l’arquitecta del servei de
Projectes i Obres en data 27 de juliol de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament pel Ple municipal en
data 19 de juliol de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO
TRES SL amb NIF B59096107 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
licitadores de Catalunya i en el ROLECSP.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat en
funcions de l’Àrea de Serveis Centrals de data 30 de maig de 2019, que consta a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL amb NIF B59096107,
per un import de 127.094,82 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, atès que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El termini d’execució del contracte serà de 4 mesos i es computarà des de la data de
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formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 105.037,04 euros pressupost net i 22.057,78 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 72 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació de desocupació és de 6 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 13 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 11 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
acreditada de 30 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 25 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del
PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte executiu del
“Projecte d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el
Passeig del Ferrocarril”, a l’empresa CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO
TRES SL amb NIF B59096107, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045 1532B
60904, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190003717 i 920190003716.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
8. APROVACIÓ D'EXPEDIENTS DE DESPESES EXTRAJUDICIALS MENORS DE 5000 €
SENSE AD PREVIA EXP. 2/2019/EXJUDR
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que els proveïdors han complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
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Atès que hi ha saldo disponible a les operacions comptables que consten en el quadre
de la part resolutiva del present acord.
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 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.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 31/05/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vistos els informes tècnics que consten en els expedients relacionats números:
3/2019/EXJUD, 4/2019/EXJUD, 5/2019/EXJUD, 6/2019/EXJUD, 7/2019/EXJUD,
8/2019/EXJUD, 9/2019/EXJUD, 10/2019/EXJUD, 30/2019/EXJUD, 32/2019/EXJUD,
34/2019/EXJUD, 37/2019/EXJUD, 55/2019/EXJUD, 56/2019/EXJUD, 66/2019/EXJUD,
68/2019/EXJUD,
69/2019/EXJUD,
70/2019/EXJUD,
149/2019/EXJUD,
150/2019/EXJUD,
163/2019/EXJUD,
74/2019/EXJUD,
75/2019/EXJUD,
76/2019/EXJUD, 77/2019/EXJUD, 79/2019/EXJUD, 80/2019/EXJUD, 81/2019/EXJUD,
83/2019/EXJUD, 84/2019/EXJUD, 85/2019/EXJUD, 87/2019/EXJUD, 88/2019/EXJUD,
89/2019/EXJUD,
90/2019/EXJUD,
98/2019/EXJUD,
99/2019/EXJUD,
102/2019/EXJUD,
105/2019/EXJUD,
106/2019/EXJUD,
107/2019/EXJUD,
113/2019/EXJUD, 140/2019/EXJUD,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 31 de maig 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:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que les prestacions han estat conformades per part del servei gestor d’acord
amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses següents:
Proveïdor
NEW EVENTS 2017 SL
NEW EVENTS 2017 SL
NEW EVENTS 2017 SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
APFUTURA INTERNACIONAL
SOLUCIONES SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL
PRODUCCIONS GRAU-PEIRO
SL
RAFAEL PEREZ MORENO
PRODUCCIONS EL GRAN
MOGOL SL
MIQUEL MACAYA GARCIA
RUBI ENERGETICS SL
RUBI ENERGETICS SL

Número
factura
S1 18265
S1 18266
S1 18267

Data

Import

06/11/2018
06/11/2018
16/11/2018

438,63
317,63
211,75

Número apunt
previ
920190001662
920190001671
920190001673

18-232

31/01/2018

520,00

920190001681

2019 9U078 9241A 22799

18-646

28/02/2018

1096,00

920190001683

2019 9U078 9241A 22799

18-780

20/03/2018

1992,00

920190001685

2019 9U078 9241A 22799

18-781

20/03/2018

429,00

920190001693

2019 9U078 9241A 22799

18-1420

15/05/2018

1368,00

920190001700

2019 9U078 9241A 22799

Emit - 177

01/04/2018

1398,76

920190002930

2019 2U018 9205A 21300

18-001954

28/06/2018

660,00

920190001891

2019 9U080 1350A 22799

18-4162

31/12/2018

450,00

920190001232

2019 9U080 1350A 22799

219/820

31/12/2018

225,06

920190001930

2019 9U007 9121D 22799

Aplicació pressupostària
2019 9U078 9241A 20500
2019 9U078 9241A 20500
2019 9U078 9241A 20500

F/2018/2773

23/03/2018

1742,40

920190001995

2019 4U045 1510C 22706

2018/7271

10/07/2018

1936,00

920190001402

2019 1U079 4250F 20300

1902
F/2018/11.444

26/09/2018
31/08/2018

2541,00
2731,39

920190002209
920190002220

2019 4U045 1710C 61901
2019 4U042 9200A 22103

F/2018/11.445

31/07/2018

4034,37

920190002225

2019 4U042 9200A 22103

F/2018/9285

30/09/2018

3169,33

920190002228

2019 4U042 9200A 22103

GEANCAR MAQUINARIA SA

F/2018/8164

14/07/2017

1277,17

920190000790

2U056 9207C 21400

GEANCAR MAQUINARIA SA

F/2018/8165

30/11/2017

1617,72

920190000787

2U056 9207C 21400

GEANCAR MAQUINARIA SA
QUIRON PREVENCION SL

F/2018/12573

19/11/2018

1139,13

920190002276

2U056 9207C 21400

617028346

11/12/2017

949,26

920190001194

2019 2U017 9204A 22799

S1 18264

06/11/2018

1450,49

920190003153

2019 3U040 3410C 22799

RUBI ENERGETICS SL
RUBI ENERGETICS SL

F/2018/10933

31/10/2018

3694,55

920190002232

2019 4U042 9200A 22103

F/2018/13130

17/12/2018

2718,24

920190002233

2019 4U042 9200A 22103

ENERGETICS M JULIA SL
ENERGETICS M JULIA SL
ENERGETICS M JULIA SL
ENERGETICS M JULIA SL

F/2018/7328
F/2018/9105
F/2018/9284
F/2018/10932

31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018
31/10/2018

99,73
121,79
297,25
171,99

920190002238
920190002239
920190002240
920190002243

2019 4U042 9200A 22103
2019 4U042 9200A 22103

ENERGETICS M JULIA SL

F/2018/13129

17/12/2018

66,63

920190002245

2019 4U042 9200A 22103

VALLES SEGURETAT SL

F/2018/9659

03/10/2018

6016,10

920190002252

2019 4U046 9208E 21300

VALLES SEGURETAT SL

F/2018/10047

17/10/2018

2659,56

920190002253

2019 4U046 9208E 21300

RUBI ENERGETICS SL

NEW EVENTS 2017 SL
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2019 4U042 9200A 22103
2019 4U042 9200A 22103

VALLES SEGURETAT SL
RUBI ENERGETICS SL
SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS
SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCIONES
ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCIONES
ELECTRICAS SA
FERRON LOGISTICA SL
SUBMINISTRAMENTS ABC
RUBI SL

F/2018/12305
F/2018/11913

05/12/2018
05/12/2018

6016,10
124,21

920190002256
920190002407

2019 9U019 9250C 22103

F/2018/12359

06/12/2018

1796,25

920190002409

2019 9U019 9250C 22201

F/2018/9122

26/09/2018

99,91

920190001746

2019 4U047 1710C 21000

F/2018/1328

21/02/2018

208,99

920190001745

2019 4U047 1710C 21000

F/2017/13189

28/12/2017

158,01

920190002388

2019 4U049 1532B 22199

F/2018/10

02/01/2018

1099,32

920190002389

2019 4U046 9208I 22199

ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA SL

F/2018/7053

24/07/2018

3069,76

920190002391

2019 4U046 1650A 22100

HARRY EL LIMPIO SL

18 180305

30/11/2018

338,80

920190002415

2019 2U056 9207C 21400

DMG VEHICULOS SPAIN SLU

B0763/2018

04/06/2018

872,80

920190002418

2019 2U056 9207C 21400

2019 4U046 9208E 21300

ANTEQUEM SL

157/2016

04/10/2016

865,15

920190002424

2019 4U045 1510C 22706

MADIS PUBLICIDAD SL

F/2018/11500

19/11/2018

149,31

920190002783

2019 9U007 9121D 22602

SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS
SA

F/2019/437

06/01/2019

3481,30

920190002890

2019 9U019 9250C 22201

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes de l’article 213
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
9. APROVACIÓ DE RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEXEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT D'EXERCICIS ANTERIORS AMB AD EXP. 1/2019/EXJUDR
Atès que s’han presentat les factures que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que els proveïdors ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis o obres,
dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible en les operacions comptables que consten en la part
resolutiva del present acord.
Vistos els articles 175 i 176.1 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en els que es determina que amb càrrec a l’estat de despeses només es poden
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant l’ establert en el paràgraf anterior, l’article 176.2.b) del TRLRHL i el 26.2.b)
del RD 500/1990, regulen la possibilitat del reconeixement d’una obligació en exercici
corrent que deriva d’una despesa degudament autoritzada i compromesa (AD) en
exercicis anteriors.
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Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost,
Vist l’informe d’Intervenció de data 31/05/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits.
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vistos els informes tècnics que consten en els expedients relacionats números:
110/2019/EXJUD, 111/2019/EXJUD, 112/2019/EXJUD, 154/2019/EXJUD,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
servei gestor
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 31 de maig 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 els reconeixements extrajudicials de crèdit i les fases d’autorització,
disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa i conseqüentment aprovar les
factures següents:
Proveïdor

Número
factura

Data

Import

Número apunt
previ

Aplicació
pressupostària

KAISER + KRAFT SA

643334

29/11/2017

240,19

920190002431

2019 9U080 1350A 22199

KAISER + KRAFT SA
KAISER + KRAFT SA
E2ESTUDIS SL

643022
643335
F2019/1021

27/11/2017
29/11/2017
14/12/2018

94,38
746,01
1666,77

920190002430
920190002417
920190003054

2019 9U080 1350A 22199
2019 9U080 1350A 2200001
2019 4U045 4540A 61903

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal

10. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE LES DEPESES
DERIVADES DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L'ANY 2018 EXP. 95/2019/EXJUD
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Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019-2U013-9209B-22200
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 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.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 18/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 05/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 23
d’abril de 2019 i dels informes 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 de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la ha estat conformada per part del servei gestor d’acord
amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
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aprovant les factures emeses per TELEFONICA MOVILES SA , d’import total 6.727,25€ i
que resumidament son:

Núm. Fra.

Data Fra.

28‐K8U1‐0032

01/11/2018

28‐K8U1‐0090

01/11/2018

28‐J8U1‐00305

01/10/2018

28‐J8U1‐01207

01/10/2018

28‐H8U1‐0092

01/08/2018

28‐L8U1‐00332

01/12/2018

28‐L8U1‐0096

01/12/2018

NIF Proveïdor Proveïdor
A78923125
A78923125
A78923125
A78923125
A78923125
A78923125
A78923125

TELEFONICA MOVILES SA
TELEFONICA MOVILES SA
TELEFONICA MOVILES SA
TELEFONICA MOVILES SA
TELEFONICA MOVILES SA
TELEFONICA MOVILES SA
TELEFONICA MOVILES SA

Import
1.682,21
479,14
1.716,28
278,59
468,46
1.670,73
431,84
6.727,25

Número d'apunt previ Aplicació pressupostària
920190001114

2019 2U013 9209B 22200

920190001117

2019 2U013 9209B 22200

920190001118

2019 2U013 9209B 22200

920190001120

2019 2U013 9209B 22200

920190001122

2019 2U013 9209B 22200

920190001123

2019 2U013 9209B 22200

920190001124

2019 2U013 9209B 22200

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

11. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/30 EXP. 34/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/30 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 252.584,59 €
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.
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 31 de maig 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.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/30 per import de 252.584,59 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
12. CONCESSIÓ DEL PREMI DEL CONCURS DE CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE
SANT PERE 2019 EXP. 96/2019/SCULTURALS-E

Fets
L’Ajuntament de Rubí vol fomentar la participació popular i la creativitat artística, alhora
que obtenir la imatge gràfica per a cada celebració de la Festa Major de Sant Pere.
A aquests, efectes, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 18 de
novembre de 2015 s’ha publicat el text íntegre aprovat definitivament de les bases
reguladores del concurs de cartells de Festa Major.
La Junta de Govern Local, en sessió del 12 d’abril de 2019, acordà l’obertura de la
convocatòria per a la concessió del premi del Concurs de Cartells de Festa Major de
l’exercici 2019.
El termini fixat a la convocatòria per a la presentació de cartells candidats al Concurs
de Cartells de Festa Major 2019 va finalitzar el passat 7 de maig de 2019.
El dia 29 de maig es fixa com a data màxima per a la resolució i notificació. La
resolució posarà fi a la via administrativa i es notificarà mitjançant edicte a publicar a la
seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Segons aquesta convocatòria, l’import brut del premi del concurs és de 1.500,00
euros, sobre els quals s’aplicaran les retencions fiscals que corresponguin.
Vista l’acta única de la reunió del jurat del Concurs de Cartells de Festa Major 2019.
Els premis en metàl·lic del Concurs de Cartells de Festa Major no poden ser
considerats rendes exemptes al no reunir els requisits de l’article 7.I) de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
posat en relació amb l’article 3 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual
s’aprova el Reglament d’aquest impost. D’altra banda, d’acord amb el que estableixen
els articles 99.2 i 101.7 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, posats en relació amb els articles
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75.2.c), 75.3.f) i 99 del seu Reglament, l’Ajuntament de Rubí ha de practicar una
retenció del 19 % sobre l’import dels premis que superin la quantitat de 300,00 €.
Com a conseqüència de l’anterior, els imports a satisfer són els següents:
Modalitat de
premi
1r premi

Nom, cognoms i DNI
MIREIA OLTRA PREIXENS
DNI:

Import brut
1.500,00 €

Retenció
IRPF
225,00 €

Import líquid
1.275,00 €

Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 20 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 20 de maig 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.- Reconèixer a la persona que a continuació es relaciona a percebre l’import
líquid del respectiu premi del Concurs de Cartells de Festa Major 2019 atorgat per
l’Ajuntament de Rubí:
Modalitat de
premi
1r premi

Nom, cognoms i DNI
MIREIA OLTRA PREIXENS
DNI:

Import brut
1.500,00 €

Retenció
IRPF
225,00 €

Import líquid
1.275,00 €

Segon.- S’aprovi l’autorització, la disposició i l’obligació de pagament de la despesa
per aquests imports amb càrrec a la partida de Festes populars, premis concursos
3U041.3380B.48000 del pressupost prorrogat de l’exercici 2018, per a l’exercici 2019. I
conseqüentment, es traslladi aquest acord a la Comptabilitat i Intervenció general, per
a la comptabilització, amb número d’apunt previ 920190003852.
Tercer.- Fer públic el present acord mitjançant edicte a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Rubí.
13. APROVAR APORTACIÓ MUNICIPAL A LA FONT DEL FERRO PER AL PAGAMENT DE
LES NÒMINES DEL PERSONAL DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2019 EXP.
238/2019/PERSONES-E
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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 de juliol, agost i setembre 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 13 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 10 de maig 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 de juliol, agost i setembre de 2019. Que dita aportació s’imputi
a l’aplicació 3U033 2310A 44900 amb operació núm. 920190003518, del pressupost
2018 prorrogat al 2019.

14. REVISIÓ BONIFICACIÓ PREU PÚBLIC TRANSPORT ADAPTAT GENT GRAN.
268/2019/PERSONES-E

Vistes les compareixences realitzades per les persones que es relacionen a la part
dispositiva, en les que sol·liciten la revisió de la bonificació del preu públic del Servei
de Transport Adaptat per a la Gent Gran i la minoració de la liquidació resultant,
Vistes les Normes reguladores del sistema de liquidació del preu públic i de contribució
de les persones usuàries del Servei de Transport Adaptat per a la Gent Gran,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió de 22 de juliol de 2010.
Atès que en el procés de valoració s'han observat les esmentades normes i s'han
aplicat correctament els criteris corresponents.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones en funcions de
data 30 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 30 de maig de 2019, que
consten a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer - Atorgar les bonificacions del preu públic del Servei de Transport Adaptat per a
la Gent Gran i fixar les mitjanes mensuals de renda bruta següents:

COGNOMS I NOM

%BONIFICACIO

50%

MITJANA MENSUAL
RENDA BRUTA
1.045,94 €

Segon - Les bonificacions atorgades, les mitjanes mensuals de renda bruta fixades i la
minoració que correspongui aplicar, quedaran automàticament sense efectes el dia 27
de maig de 2022.
Tercer - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

15. AVANÇAMENT DEL PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR DEL CCVO I ELS
PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR DE L’AJUNTAMENT DEL CURS 2018-2019
CORRESPONENTS A GENER DE 2019 I ELS ENDARRERIMENTS DE SETEMBRE A
DESEMBRE DE 2018 NO INCLOSOS ALS
EXPEDIENTS 559/2018/PERSONES-E,
591/2018/PERSONES-E,
34/2019/PERSONES-E
I
166/2019/PERSONES-E.EXP.
189/2019/PERSONES-E
La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió
ordinària celebrada el 10 d’abril de 2018, va acordar l’aprovació de les Bases
reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria, matriculats en un centre educatiu del Vallès
Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar 2018-2019.
Les esmentades Bases citen literalment en la base 16a Pagaments, apartat 16.1. que:
“El Consell Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als municipis on
estiguin ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat actuar com a entitat
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts”.
L’Ajuntament de Rubí és entitat col·laboradora del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, tant pel que fa a la gestió, com a la distribució dels fons públics.
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 6 d’agost de 2018 va comunicar per
la llista dels alumnes proposta com a beneficiaris.
L’Ajuntament de Rubí, en aplicació del seu reglament d’ajudes econòmiques en relació
al Reglament per a la Gestió de les ajudes econòmiques, aprovat pel Ple municipal en
data 18 de desembre de 2014, proposa ajudes per alguns infants en situació de
vulnerabilitat social.
Els centres o les AMPAs de les escoles dels alumnes empadronats a Rubí han
presentat les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes de gener
i els endarreriments de setembre a desembre de 2018 pels alumnes proposats com a
adjudicataris pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i els proposats per
l’Ajuntament de Rubí.
Segons l’informe tècnic de data de 25 d’abril de 2019:
“En tant que les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes
de gener i els endarreriments de setembre a desembre de 2018 fan referència
als alumnes proposats com a adjudicataris pel CCVO i als alumnes proposats
per l’Ajuntament, i que la relació comptable A/2019/802 per import de 115.746,10
€ es correspon amb els imports 96.738,31 € que es proposa avançar per
l’Ajuntament de Rubí com a entitat col·laboradora del CCVO i 19.007,79 € que
es correspon als ajuts proposats per l’Ajuntament.
Vist el que disposa la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, en matèria d’obligacions de les entitats col·laboradores.
Informo favorablement:
Els pagaments corresponents al mes de gener i els endarreriments de setembre
a desembre de 2018 del curs 2018-2019 dels ajuts individuals de menjador del
CCVO i de l’Ajuntament de Rubí adreçats a l’alumnat d’ensenyaments dels
cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria, matriculats en centres educatius del Vallès Occidental per
al curs 2018-2019.”
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/802 per import de 115.746,10 € subjecte a
aprovació de la Junta de Govern Local.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 29 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 25 d’abril de 2019 que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació A/2019/802 per import de 115.746,10 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
16. APROBAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA DESTINADA AL
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I SORTIDES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA
SOCIAL
A
RUBÍ
DURANT
L'ANY
2018
EXP.
242/2019/PERSONES-E

Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’Agrupación de Personas Mayores
de la Zona Norte de Rubí atorgada l’any 2018.
L’Agrupación de Personas Mayores de la Zona Norte de Rubí realitza activitats i
sortides per al foment de la convivència social.
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’Agrupación de
Personas Mayores de la Zona Norte de Rubí per a l’any 2018. Aquest conveni
contempla l’execució d’activitats i sortides per fomentar la convivència social.
Les condicions econòmiques pactades per a l’any 2018 van estar establertes pel
concepte de realitza activitats i sortides per al foment de la convivència social per a un
import total de 700,00 €.
L’Agrupación de Personas Mayores de la Zona Norte de Rubí, mitjançant instància
núm. 2019007763 de data 05 de març 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 15 de
maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 15 de maig de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per totalment justificada les subvenció atorgada l’any 2018 pel concepte de
programa d’activitats i sortides per fomentar la convivència social per la quantia de
700,00 €
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

17. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES MITJANÇANT
CONVENI AL CEB SANT JORDI PER LES ACTIVITATS FEDERADES, ESCOLA
ESPORTIVA I GESTIÓ D'INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DURANT LA TEMPORADA 20172018 EXP. 196/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de les subvencions atorgades mitjançant conveni a l’entitat
CEB Sant Jordi per a les activitats de la temporada esportiva 2017-2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2018 va
aprovar un conveni de subvencions entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat CEB Sant
Jordi per a la temporada esportiva 2017-2018.
Vist que en aquest conveni s’acorden les condicions econòmiques per a l’esmentada
temporada esportiva, en els següents termes:
•

Per la dinamització del bàsquet a la ciutat de Rubí mitjançant l’activitat
esportiva federada dels equips de l’entitat per la temporada esportiva 20172018, un import de 6.500,00 €.

•

L’organització d’una escola esportiva de bàsquet escolar durant la temporada
esportiva 2017-2018, un import de 2.500,00 €.

•

La gestió (control, manteniment i conservació) del pavelló esportiu de l’Escola
Ntra. Sra. de Montserrat durant la temporada 2017-2018, un import de
8.500,00 €.

Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat CEB Sant Jordi amb núm. de
registre d’entrada 2018040087 en data 31 de desembre de 2018.
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 8 d’abril de 2019 i l’informe tècnic emès pel servei d’Esports de
data 5 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada al CEB Sant Jordi pel
conveni per a la temporada esportiva 2017-2018, en les quanties i els conceptes
següents:
• Un

import de 6.500,00 € per la dinamització del bàsquet a la ciutat de Rubí
mitjançant l’activitat esportiva federada dels equips de l’entitat per la temporada
esportiva 2017-2018.

• Un

import de 2.500,00 € per l’organització d’una escola esportiva de bàsquet
escolar durant la temporada esportiva 2017-2018.

• Un

import de 8.500,00 € per la gestió (control, manteniment i conservació) del
pavelló esportiu de l’Escola Ntra. Sra. de Montserrat durant la temporada 20172018.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
18. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ MODALITAT H: DESTINADES A ENTITATS
D'ACCIÓ SOCIAL. SUPORT A PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL PER A PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL. APDIR (ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT
INTEL·LECTUAL DE RUBÍ). PROJECTE RUBICLAK 2018 EXP. 231/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció modalitat H: destinades a entitats d’acció
social. Suport a projectes d’inclusió per a persones amb diversitat funcional. APDIR
(Associació de persones amb diversitat intel·lectual. Projecte RUBICLAK. 2018
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de novembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’Associació de persones amb diversitat intel·lectual
de Rubí (APDIR).
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
• Projecte RUBICLAK 5.000,00 €
L’Associació de persones amb diversitat intel·lectual de Rubí (APDIR), mitjançant
instàncies núm.2019000903 de data 09 de gener de 2019, presenta la documentació
justificativa de la subvenció esmentada.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 09 de
maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 08 de maig de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’Associació de persones
amb diversitat intel·lectual de Rubí (APDIR), per a l’any 2018, en la quantitat i
concepte següent:
•

Projecte RUBICLAK 5.000,00 €

L’Associació de persones amb diversitat intel·lectual de Rubí (APDIR), ha presentat la
documentació acreditativa de la justificació de les activitats realitzades.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

19. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L'ENTITAT CEF CAN
MIR MITJANÇANT CONVENI PER A LA GESTIÓ (MANTENIMENT I NETEJA) DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DURANT L'ANY 2018 EXP.
246/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CEF Can Mir per la gestió,
manteniment i neteja de la instal·lació esportiva “Zona Esportiva de Can Mir”, durant
l’any 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2018 va
aprovar un conveni de subvenció directa nominativa entre l’Ajuntament de Rubí i
l’entitat CEF Can Mir per a l’any 2018.
Vist que aquest conveni acorda les condicions econòmiques, per a l’any 2018, en els
següents termes:
• Per a finançar la gestió que inclou manteniment i neteja de les instal·lacions de la
zona esportiva de Can Mir, durant l’any 2018, un import de 8.500,00€.
Vista la documentació justificativa presentada pel l’entitat CEF Can Mir mitjançant
instància núm. 2019003791 de data 31 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 20 de maig de 2019 i l’informe tècnic de data 16 de maig de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’any 2018 per a la gestió
que inclou manteniment i neteja de les instal·lacions de la zona esportiva de Can Mir,
durant l’any 2018, d’import 8.500,00€.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

20. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LES
ACTIVITATS ANUALS DE TALLERS DE TEATRE, RISOTERÀPIA, BALL I MÚSICA PER A
LA GENT GRAN DURANT L'ANY 2018. ASSOCIACIÓ DEL CASAL PRIMER DE MAIG EXP.
39/2019/SCIDC-E

Assumpte: Justificació de la subvenció a atorgada a l’Associació del Casal Primer de
Maig atorgada l’any 2018.
L’Associació del Casal Primer de Maig realitza tallers de teatre, risoteràpia, informàtica
ball i música.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de desembre de
2018 va aprovar un conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de Rubí i l’Associació
del Casal Primer de Maig per a l’any 2018. Aquest conveni contempla l’execució de
tallers de teatre, risoteràpia, informàtica, ball i música.
Les condicions econòmiques pactades per a l’any 2018 van estar establertes pel
concepte de tallers, balls i música per a un import total de 700,00 €.
L’Associació del Casal Primer de Maig, mitjançant instància núm. 2019009544 de data
22 de març de 2019, presenta la documentació justificativa de la subvenció
esmentada.

Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 14 de
maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 08 d’abril de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per totalment justificada les subvenció atorgada l’any 2018 per al
finançament de les activitats de ball i fomentar la cohesió social, la participació activa i
la formació del col·lectiu de la gent gran per la quantia de 700,00 €.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

21.
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA MITJANÇANT
CONVENI A L'ENTITAT GIMNÀS ARTÍSTIC ESPORTIU RUBÍ PER A LES ACTIVITATS DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA ESPORTIVA DE L'ANY 2018 EXP. 178/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada mitjançant conveni a l’entitat GAER
per al programa d’activitats de la temporada esportiva any 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de novembre de
2018 va aprovar un conveni entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Gimnàs Artístic
Esportiu Rubí, GAER, per a la temporada esportiva any 2018.
Vist que en aquest conveni s’acorden les condicions econòmiques per a aquesta
temporada esportiva any 2018 per les activitats de gimnàstica artística esportiva, la
quantitat de 2.000,00 €.
Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat GAER amb núm. de registre
d’entrada 2019006238 en data 19 de febrer de 2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 4 d’abril de 2019 i l’informe tècnic emès pel servei d’Esports de
data 1 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada a l’entitat GAER pel conveni
per a la temporada esportiva any 2018, en el concepte i quantia següent:
•

Un import de 2.000,00 €, en concepte de finançament de l’activitat de gimnàstica
artística esportiva.
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2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
22. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES DE L'EXERCICI 2018, DINS DE LA MODALITAT B, ATORGADA A
L'ASSOCIACIÓ D'ESCACS PER DIVERSES ACTIVITATS DE L'ANY 2018 EXP.
176/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de les subvencions atorgades a l’entitat Associació d’Escacs
Rubinenca, dins de la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per
a associacions i/o clubs esportius, 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.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, acordà obrir la
convocatòria de l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2018, va acordar atorgar
dins la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions
i/o clubs esportius, i línies de subvenció Ajuts per la pràctica esportiva per activitats de
caràcter puntual i Ajuts per la pràctica esportiva en entitats esportives inscrites al REC
municipal per programes o projectes de temporada esportiva o anual, a l’Associació
d’Escacs Rubinenca la subvenció que s’indica per a les respectives activitats:

ASSOCIACIÓ RUBINENCA D’ESCACS
ACTIVITAT
1
2
3

Temporada d’escacs, any 2018
VI Open d’escacs Ciutat de Rubí
Torneigs infantils

Línia d’ajut
Temporada
Puntual
Puntual

TOTAL

NIF: G60867025
IMPORT
650,00 €
950,00 €
150,00 €

1.750,00 €

L’Associació d’Escacs Rubinenca mitjançant instància núm. 2019000958 de data 10
de gener de 2019 presenta la documentació justificativa de l’esmentada subvenció.
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base
10.
2) Les despeses justificades, per import igual o superior al de les respectives
subvencions, responen de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, són estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
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3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de la respectiva activitat, no supera el cost de la mateixa.
Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 2, fixa el termini per a justificar les subvencions
concedides i, en l’apartat 3, regula el contingut del compte justificatiu.
L’apartat 5 de la Base 10 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 del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 3 d’abril de 2019 i l’informe tècnic de data 29 de març de 2019
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida per a les activitats
identificades a la part expositiva d’aquesta resolució a l’Associació d’Escacs
Rubinenca, d’import total 1.750,00 €.
2n.- Notificar aquesta resolució a l'entitat beneficiària.
23. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L'ANY 2018 A
L'ENTITAT CEF CAN MIR, DINS DE LA MODALITAT B, PER A LES ACTIVITATS
D'INCLUSIÓ SOCIAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PER A LES
ACTIVITATS
DE
LA
TEMPORADA
2017-2018.
EXP.
245/2019/PERSONES-E

Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CEF Can Mir, dins de la
Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions i/o
clubs esportius, per les activitats de la temporada esportiva 2017-2018.
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.
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La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, acordà obrir la
convocatòria de l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2018, va acordar atorgar
dins la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions
i/o clubs esportius, per a l’any 2018, al CEF Can Mir per la línia d’Ajuts a la pràctica
esportiva per projectes de temporada esportiva la subvenció que s’indica per a les
respectives activitats:
CEF CAN MIR G64599509
ACTIVITAT

Línia d’ajut

Activitats d’inclusió social per a persones amb
diversitat funcional, temporada 17-18
2 Activitats temporada 2017-2018
1

TOTAL

IMPORT

Temporada

850,00 €

Temporada

1.750,00 €
2.600,00 €

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base
10.
2) 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.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de la respectiva activitat, no supera el cost de la mateixa.
Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 2, fixa el termini per a justificar la subvenció concedida i,
en l’apartat 3, regula el contingut del compte justificatiu.
L’apartat 5 de la Base 10 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 del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 20 de maig de 2019 i l’informe tècnic de data 16 de maig de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida a l’entitat CEF Can Mir dins
de la Modalitat B, per les activitats d’inclusió social i de la temporada esportiva 20172018 per import de 2.600,00 €.
2n.- Notificar aquesta resolució a l'entitat beneficiària.

24. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA COLLA DE
GEGANTERS DE RUBÍ, PER AL PROGRAMA DE SUPORT D'ACTIVITATS GEGANTERES,
DE L'ANY 2018 EXP. 80/2019/SCULTURALS-E

Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport a l’organització d’activitat geganteres,
sortides i activitats de difusió del món geganter entre altres per a l’any 2018, de la
Colla de Geganters de Rubí. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Colla de
Geganters de Rubí van assumir un seguit de compromisos, que s’expliciten en el
conveni de subvenció i col·laboració adjunt, que han possibilitat la realització d’aquesta
activitat.
Vist el informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta
subvenció era posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la
constitució de garanties. La subvenció tenia el caràcter d’import cert i l’import de la
justificació no podrà ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 19 de setembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 14.000,00 €, a l’entitat COLLA DE GEGANTERS
DE RUBÍ per a la realització de l’organització d’activitat geganteres, sortides i activitats
de difusió del món geganter entre altres per a l’any 2018.
Aquesta era una subvenció prevista nominativament en el document número 17 del
pressupost municipal 2018, número d’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48012 i
núm. apunt previ 920180005092, aquesta subvenció nominativa s’empara en la fitxa
annex número 28 del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018, aprovada per acord
de Ple de data 25 de febrer de 2016, per a la línia de subvenció Suport a la custòdia i
difusió d’elements del patrimoni cultural local de propietat municipal al llarg del territori.
Aquesta subvenció nominativa, està emmarcada per un conveni signat, entre
l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Colla de Geganters de Rubí, aprovat segons acord de
la Junta de Govern Local en data 19 de setembre 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.
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ENTITAT: COLLA DE GEGANTERS DE RUBÍ
NIF: G60313459
NÚM. APUNT PREVI: 920180005092
ACTIVITAT

IMPORT

Suport a les activitats geganteres de l’any 2018
TOTAL

14.000,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
10 de gener de
2019

14.000,00 €

Atès que abans del 10 de gener de 2019 l’entitat Colla de Geganters de Rubí havia de
justificar l’activitat de Suport a les activitats geganteres de l’any 2018 segons l’acord
adoptat el 19 de setembre de 2018 per Junta de Govern Local:

ENTITAT: COLLA DE GEGANTERS DE RUBÍ
NIF: G60313459
ACTIVITAT

IMPORT

Suport a les activitats geganteres de l’any 2018
TOTAL

14.000,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
10 de gener de
2019

14.000,00 €

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1)
2)

3)

4)

L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat en
els pactes cinquè i sisè del conveni.
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.
El servei gestor ha emès informe de justificació de subvenció en data 24
d’abril de 2019 atès que l’entitat ha hagut de fer esmenes en el balanç
presentat per l’activitat.
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 19 de setembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180005092, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48012 del pressupost de l’exercici 2018.
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Fonaments de dret:
 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i la Colla de Geganters de
Rubí, aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data 920180005092.
 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.
 Bases de subvencions aprovades per Ple el 27 de març de 2014
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vista la proposta del regidor delegat del servei de Cultura i de la regidora delegada de
l’Àrea de serveis a les Persones de data 6 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de 24
d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

25. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
PER A L'ORGANITZACIÓ DE CASALS D'ESTIU PER A INFANTS A LA CIUTAT DE RUBÍ
AL JULIOL DE 2019 Exp. 41/2019/SCIDC-E
Assumpte: Obertura de la convocatòria de les subvencions per a l’ organització de
casals d’estiu per a infants a la ciutat de Rubi el juliol del 2019.
ANTECEDENTS DE FET
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Les entitats del municipi (AMPA, AFA i centres d’esplai) organitzen casals d’estiu amb
una oferta adreçada a tots els infants de Rubí, amb un projecte educatiu i lúdic i amb
respecte a la normativa que resulta d’aplicació en les activitats d’educació en el lleure.
L’Ajuntament de Rubí considera que realitzen una activitat d’utilitat pública i d’interès
social, per aquest motiu col·labora en la seva realització, cedint l’ús dels centres
educatius escolars i a través d’una aportació econòmica que es subjecta a la
realització de l’activitat.
Dins del marc d’aquestes actuacions, el Ple de la corporació, en sessió de l’1 de juny
del 2017 va aprovar les Bases reguladores de les subvencions específiques per a
l’atorgament de subvencions per a l’organització de Casals d’estiu per a infants de 3 a
12 anys en centres educatius d’educació infantil i primària de titularitat pública a la
ciutat de Rubí. Les esmentades Bases es van publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 9 d’octubre de 2017 i es van exposar en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
Aquesta convocatòria s’empara en la Fitxa annex número C) 11 del Pla Estratègic de
Subvencions 2019-2021, aprovat per Decret d’Alcaldia de data 21 de març de 2019
per a la línia de subvenció “Facilitar l’accés dels infants als Casals d’Estiu”.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U059.2313A.48011 i que la
Fitxa annex número C)11 del Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021 de
l’Ajuntament de Rubí empara aquesta línia de subvenció.
Vist les bases reguladores de “Subvencions per a l’ organització de casals d’estiu per a
nens i nenes a la ciutat de Rubi”. D’acord amb la base 9 el procediment s’iniciarà
mitjançant convocatòria que es publicarà a traves de la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones”, que donarà trasllat al diari oficial corresponent de l’extracte de la
convocatòria per a la seva publicació, així com a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Rubí.
Vista la proposta de la regidor de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 17 de maig
de 2019 i de l’informe tècnic de data 16 de maig 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:
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Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència, de les
subvencions per a l’ organització de casals d’estiu per a infants a la ciutat de Rubi el
juliol del 2019.
Segon.- Pel demés, aquesta convocatòria queda subjecte als següents extrems:
DISPOSICIÓ QUE VA APROVAR LES BASES
Les “Bases reguladores de les subvencions específiques per a l’atorgament de
subvencions per a l’organització de Casals d’estiu per a infants de 3 a 12 anys a la
ciutat de Rubí” van ser aprovades pel Ple de la corporació, en sessió de l’1 de juny del
2017 i es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 9
d’octubre de 2017.
QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS CONVOCADES I CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 40.000,00€ amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3U059. 2313A.48011
OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de la subvenció es preveuen a les
Bases primera, segona i tercera que regulen la present convocatòria.
EXERCICI DE LA CONVOCATÒRIA
A efectes d’aquesta convocatòria, el període de l’activitat subvencionable serà, el
comprès entre l ’1 i el 26 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SOL·LICITANTS PER SER BENEFICIARIS
Es recullen a la base quarta de les que regulen la present convocatòria i s’acreditaran
amb la documentació que s’indica al punt 2 del següent apartat.
DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA:
La documentació a presentar serà la següent:
1.
Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria, que es publicarà a
la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
2.

Documentació que caldrà adjuntar:

a)

Fotocòpia del NIF de l’entitat

b)
Identificació del qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb el que ho fa presentant
fotocòpia del DNI o NIF del representant i del document que acrediti la representació.
c)
Certificat de Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya sobre els òrgans
d’administració que consten inscrits i el càrrecs vigents.
d)

Declaracions responsables (segons model a facilitar per l’Ajuntament):
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i. Que totes les dades que consten en la sol·licitud i als documents que l'acompanyen
són certes.
ii. Que el/la sol·licitant compleix la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, i la llei
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern en els termes en que li sigui aplicable.
iii. Que el/la sol·licitant no ha sol•licitat ni preveu sol•licitar ajuts o subvencions per a la
mateixa activitat a altres Administracions Públiques o entitats privades. En el cas que si
n’hagi sol·licitat i/o obtingut, detall de les dades de la/es subvenció/subvencions i
adjunta les bases reguladores i/o la resolució de l’atorgament corresponent.
iv. Que el/la sol·licitant es compromet a comunicar a l'Ajuntament de Rubí, en el moment
de la justificació de la subvenció que s'atorgui, l’obtenció d’altres ajuts o subvencions
per a la mateixa activitat
v. Que el/la sol·licitant reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
e)
Projecte de l’activitat a subvencionar que acrediti el compliment dels requisits específics
de les activitats objecte de la subvenció, i que incorpori un resum de la inscripció dels
participants, per setmanes i per grups d’edat, indicant les quotes satisfetes per les famílies i els
descomptes aplicats en cas que es trobin en situacions familiars o personals especials.
f)
Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb
indicació de l’ import que es sol·licita. El pressupost es referirà exclusivament a les activitats
subvencionades sense que hi constin les activitats que s’organitzin de manera complementària.
g)
Les dades bancàries de l’entitat per efectuar el pagament de l’ import de la subvenció en
cas de ser concedida.
h)
Documentació acreditativa de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil
que hagi cobert els riscs de l’activitat subvencionada durant tot el seu període d’execució.

No caldrà aportar documents que ja estiguin en poder de l’Ajuntament de Rubí sempre
que en la sol·licitud es faci constar la data i la dependència o servei en que van ser
presentats i no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i s’haurà
de fer constar mitjançant una declaració responsable que la Informació continguda en
la documentació continua essent certa. Davant la impossibilitat material d’obtenir el
document, es requerirà a l’interessat la seva aportació.
CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER DISTRIBUIR L’IMPORT DE LES
SUBVENCIONS ENTRE ELS SOL.LICITANTS QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE
BENEFICIARIS:
•
Data màxima de les inscripcions dels infants als Casals:
Les inscripcions s’hauran d’haver realitzat entre els dies 27 de maig al 9 de juny del
2019, ambdós inclosos.
•
Import màxim del preu setmanal de les activitats subvencionables:
L’ import màxim cobrat per les activitats subvencionables és de 45,00 € per setmana i
infant
•
Import setmanal fix que s’assignarà per a cada infant inscrit:
L’import setmanal fix que s’assigna per cada infant inscrit és de 10,00 € per setmana
•
Situacions familiars o personals especials:
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Tenir un germà inscrit al mateix casal durant la mateixa setmana
Ser membre d’una família nombrosa i/o monoparental
•
Import màxim del preu setmanal de les activitats subvencionades en aquetes
situacions:
L’ import màxim cobrat pels infants que es trobin en alguna de la situació personal o
familiar determinada és de 38,25 € per setmana.
•
Import addicional a assignar per a cada infant que es trobi en alguna d’aquestes
situacions:
L’import setmanal addicional que s’assignarà per a cada infant inscrit que es trobi en
alguna de les situacions familiars o personals especials és de 6,75 € per setmana.
ÒRGANS COMPETENTS
PREOCEDIMENT:

PER

A

LA

INSTRUCCIÓ

I

RESOLUCIÓ

DEL

•
L’Òrgan instructor serà la tècnica adscrita al Programa d’Infància, la Sra.
Gabriella Orefice
•

Òrgan assessor col·legiat estarà format per:

1.
El director de l’Àrea de Serveis a les Persones, el Sr. Carles Alastuey Sagarra.
El podrà substituir la Coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania, la Sra. Rosa
González.
2.
La Coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania, la Sra. Rosa González.
La podrà substituir la Sra. Ariadna Cavero Cayuelas, cap del servei d’Educació.
3.
La cap del servei d’Educació, Sra. Ariadna Cavero Cayuelas. La podrà substituir
un/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis a les Persones.
•
L’òrgan competent per dictar la resolució de la present convocatòria és la Junta
de Govern Local.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I OFICINA DE PRESENTACIÓ.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia
següent al de l’última d’aquestes dues publicacions:
a)
De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per part de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
b)
Del text íntegre de la convocatòria a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Les sol·licituds presentades abans d’iniciar-se el termini no s’admetran a tràmit. Això
no exclou el dret de tornar-les a presentar dins el termini.
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Rubí,
ubicat a les Oficines d’Atenció al Ciutadà –OAC- (consultar adreces i horaris al web
municipal www.rubi.cat ).
DATA MÀXIMA DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:
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S’estableix com a data màxima de resolució i notificació el 29 de novembre del 2019.
La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
La resolució posarà fi a la via administrativa.
MITJANS DE NOTIFICACIÓ O PUBLICACIÓ
La notificació de la resolució es practicarà mitjançant publicació a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Rubí.
FORMA DE PAGAMENT
El pagament del 100% de les subvencions que s’atorguin es podrà fer de manera
anticipada a la justificació i no serà necessari constituir garantia, donat que es tracta d’
entitats amb experiència provada en l’organització del tipus d’activitat que és objecte
d’aquesta subvenció i no resulta necessari assegurar la seva execució.
Tercer.- Aprovar la despesa i imputar-la a la partida 3U059. 2313A.48011 per un
import màxim de 40.000,00 €.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització, en fase definitiva, del document comptable (A) en fase prèvia número
920190003671.
Cinquè.- Fer pública la present convocatòria mitjançat publicació de l’extracte de la
mateixa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la “Base de Dades
Nacional de Subvenciones”, i del seu text íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Rubí. La convocatòria serà ineficaç si no s’han dut a terme ambdues publicacions.

26. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL ”PROJECTE
ACTUACIONS D’OBRA DE MILLORA A VALLESPARK" EXP. 102/2019/TERRITORI-E
En data 21 de desembre de 2018, es va aprovar definitivament el ”Projecte actuacions
d’obra de millora a Vallespark”, de data setembre de 2018, redactat per Francesc
Ventura Parés (EMAB), amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 138.755,88 €,
(114.674,28 més 24.081,60 € del 21% d’IVA).
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per PABASA EUROASFALT SA, que dóna
compliment al R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. 1627/97 sobre
Seguretat i Salut.
Vist l’informe de data 3 de juny de 2019 emès pel coordinador de Seguretat i Salut en
fase d’execució, sr. Francesc Ventura i Parés.
El Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'ha d’elevar per a la seva aprovació, d’acord amb l’article
7.2, del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
Vista la proposta del regidor delegat en funcions d’Obra Pública i de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis Territorials de data 3 de juny de 2019 i de
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l’informe del coordinador de seguretat i salut de data 3 de juny de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del “Projecte actuacions
d’obra de millora a Vallespark”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

27. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL "PROJECTE
ACTUACIONS D’OBRA DE MILLORA A CAN MIR" EXP. 101/2019/TERRITORI-E
En data 21 de desembre de 2018, es va aprovar definitivament el ”Projecte actuacions
d’obra de millora a Can Mir” de data setembre 2018, redactat per Francesc Ventura
Parés, de l’empresa EMAB, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de
138.755,88 €, (114.674,28 més 24.081,60 € del 21% d’IVA).
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per PABASA EUROASFALT SA, que dóna
compliment al R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. 1627/97 sobre
Seguretat i Salut.
Vist l’informe de data 3 de juny de 2019 emès pel coordinador de Seguretat i Salut en
fase d’execució, sr. Francesc Ventura i Parés.
El Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'ha d’elevar per a la seva aprovació, d’acord amb l’article
7.2, del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
Vista la proposta del regidor delegat en funcions d’Obra Pública i de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis Territorials de data 3 de juny de 2019 i de
l’informe del coordinador de seguretat i salut de data 3 de juny de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del “Projecte actuacions
d’obra de millora a Can Mir”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
28. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL “PROJECTE
D’ACTUACIONS D’OBRA DE MILLORA A CASTELLNOU” EXP. 100/2019/TERRITORI-E
En data 21 de desembre de 2018, es va aprovar definitivament el “Projecte
d’actuacions d’obra de millora a Castellnou”, de data setembre 2018, redactat per
Francesc Ventura Parés, de l’empresa EMAB, amb un Pressupost d’Execució per
Contracte de 138.755,88 € (114.674,28 € més 24.081,60 € del 21% d’IVA).
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per PABASA EUROASFALT SA, que dóna
compliment al R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. 1627/97 sobre
Seguretat i Salut.
Vist l’informe de data 3 de juny de 2019 emès pel coordinador de Seguretat i Salut en
fase d’execució, sr. Francesc Ventura i Parés.
El Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'ha d’elevar per a la seva aprovació, d’acord amb l’article
7.2, del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
Vista la proposta del regidor delegat en funcions d’Obra Pública i de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis Territorials de data 3 de juny de 2019 i de
l’informe del coordinador de seguretat i salut de data 3 de juny de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del “Projecte d’actuacions
d’obra de millora a Castellnou”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
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29. ATORGAR LLICÈNCIA PER ENDERROC DA NAU
CONSTRUCCIONS ESIXTENTS AL CARRER CARRASCO
22/2019/OB

INDUSTRIAL DE LES
I FORMIGUERA. EXP.

ANTECEDENTS
No se’n observen.

RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 04/03/2019(LLGE 2019/007616), TELPA, SL sol·licita llicència d’obres per
a l’enderroc de les construccions existents al C CARRASCO I FORMIGUERA 90, i
amb referència cadastral 9548018DF1994N0001WH, de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 14.909,22 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
018397150000087725

Import (€)
298,15

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
2115861-24-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2115861

298,18

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 08/05/2019 i
15/05/2019, 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 04/03/2019 amb la sol·licitud de llicència.
• Documentació aportada el dia 23/04/2019 (LLGE 2019012356) que complimenta
la documentació inicial.

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)
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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 Delegada en funcions de l’Àrea de Serveis Territorials
de data 03/06/2019 i els informes jurídic de data 15/05/2019 i informe tècnic de data
08/05/2019 que consten a l’expedient.
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 TELPA, SL la llicència d’obres per a l’enderroc de les construccions
existents en un solar situat a C CARRASCO I FORMIGUERA 90, d’acord amb el
pressupost de referència (Pr) de 14.909,22 € objecte de llicència, amb les següents
condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i
urbanística vigent.
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3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part
executada en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
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. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció o enderroc, és
obligatori col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit
públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de
seguretat del personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via
pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.

Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística
vigent.

10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a/ En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b/ Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c/ També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d/ Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
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legislació vigent.
e/ En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
f/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejamenta una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La tercera al finalitzar els treballs,
quan es presenti el certificat visat d’acabament de l’obra.
15. 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.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
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LIQUIDACIONS:
298,15 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).

Referència
2115861-24-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES

2115861

298,18

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

30. APROVACIÓ DOCUMENT COMPTABLE ADO PER EL PAGAMENT D'UNA TAXA PER
TREBALLS A CARRETERES EXP. 74/2019/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 17 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de
data 13 de maig 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.
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31. APROVACIÓ DOCUMENT COMPTABLE O PER FER FRONT AL PAGAMENT DEL
TRANSPORT URBÀ DEL MES D'ABRIL DE 2019 EXP. 75/2019/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 9 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data
30 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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.
32. APROVACIÓ A/ PER ALLIBERAR EL SALDO PER INICIAR DE NOU LA LICITACIÓ DE
CARBURANT
PER
VEHÍCLES
MUNICIPALS
EXP.
73/2019/TERRITORI-E

Vista la necessitat d’adjudicar la licitació convocada per a la contractació del
subministrament de carburant gasoil i benzina a tots els vehicles dels que disposa
l’Ajuntament de Rubí, per un import màxim anual de 57.851,24€ + 12.148,76 € (21%
d’IVA)= 70.000,00€. El pressupost base de licitació del contracte per una durada de 2
anys és de 115.702,48€ (IVA no inclòs). El valor estimat del contracte és de
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173.553,72€ (IVA no inclòs), tenint en compte la durada inicial i la possible pròrroga
d’un any.
Vist que per Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2017, s’aprova l’inici de
l’expedient de contractació del subministrament de carburant gasoil i benzina a tots els
vehicles dels que disposa l’Ajuntament de Rubí, els Plecs de clàusules administratives
i tècniques particulars i la seva despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 4U042 9200A 22103.
Vist que en data 13 d’octubre de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, i
no es va presentar cap empresa, la Junta de Govern Local en data 14 de març va
declarar deserta la licitació.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 30 d’abril de 2019, i de l’informe tècnic de data 25 d’abril
de 2019, que consten a l’expedient
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Alliberar els imports dels documents comptables aprovats per Junta de
Govern Local de data 5 de juliol de 2017 mitjançant els documents comptables a
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U042 9200A 22103 i, conseqüentment el
trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la comptabilització en fase
definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm. 920199000157 i
920190003090.
33.

APROVACIÓ

AD/

PER

ALLIBERAR

SALDO

EXP.

70/2019/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 AD/ subjectes a aprovació de la Junta de Govern Local:
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Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 29 d’abril de 2019, i de l’informe tècnic de data 23 d’abril
de 2019, que consten a l’expedient
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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.

8./. TORNS OBERT DE PARAULES
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
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