ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 9/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 6 de març de 2019
Hora: de 12:00 a 12:20
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCADOS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Vicesecretari
Inventora
Gerent

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

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

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 6 de març 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. 8/2019/JGL DE 28 DE
FEBRER
2./. ASSUMPTES ÀMBIT D’ALCALDIA
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1. RETORNAR A
LA FIANÇA DIPOSITADA COM A GARANTIA
DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE REPORTATGES
FOTOGRÀFICS PER A L’AJUNTAMENT DE RUBÍ. EXP. 147/2019/GERENCIA-E
En data 6 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament la
proposta per l’adjudicació del contracte de servei per a la “realització de reportatges
fotogràfics per a l’Ajuntament de Rubí”, amb expedient 000003/2014 – CONT.
En data 3 de novembre de 2014 s’adjudica el contracte de servei per la “realització de
reportatges fotogràfics per a l’Ajuntament de Rubí”, al Sr.
, NIF
.
En data 31 de juliol de 2018, i amb núm. de registre d’entrada 2018025433, l’empresa
sol·licita la devolució de la garantia definitiva constituïda per
respondre a la correcta execució del servei contractat, d’import 769,85 €.
Vist l’informe tècnic emès pel Sr.
el servei realitzat pel Sr.

, cap del Servei de Comunicació, sobre
, i signat el 17 de setembre de 2018.

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.
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: Retornar a l’empresa
la fiança d’un import de
769,85€ dipositada com a garantia del contracte de servei per a la realització de
reportatges fotogràfics per a l’Ajuntament de Rubí”, amb expedient 000003/2014 - CONT.
Segon: Informar a l’empresa
, que previ a l’acte de la
devolució, haurà d’acreditar davant la Tresoreria Municipal la certificació de poders
suficients de la persona que el realitzi.
Tercer: Notificar aquesta resolució a l’empresa
Intervenció general i al Servei de Comunicació.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/3. EXP. 9/2019/INTERVEN-E
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, a la

Vist la relació F/2019/3 de factures conformades pels diferents serveis de l’Ajuntament
per import de 247.083,01 €.
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 19 de febrer de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/3 per import de 247.083,01 €
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
2. APROVAR RELACIÓ A-2019-210 CORRESPONENT A LA FASE AD DE LA
TRESORERIA DE CAPÍTOL 2. EXP. 21/2019/HISENDA-E
Vist els documents comptables emesos per la Tresoreria Municipal per tal de realitzar
la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/210, d’operació prèvia comptabilitzada,
corresponents al document relatiu en fase AD subjecte a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Vist l’informe de Tresoreria de data 13 de febrer de 2019.
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Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals i de la tresorera de
data 13 de febrer 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-. Aprovar l’autorització i disposició (AD) per import de 1.260.000,00, que es
detalla amb número de relació comptable A/2019/210.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS
NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL TRANSPORT ESCOLAR DINS LA
CAMPANYA "CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS" 2019. EXP. 96/2019/PERSONES-E
Atès que amb data 28 de setembre de 2018 l’Ajuntament de Rubí va sol·licitar a la
Diputació de Barcelona una subvenció per a fer front a les despeses de transport
escolar en la campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2019.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de
desembre de 2018, ha acordat concedir una subvenció de 2.094,00 euros.
Donat que hi ha consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
3U036 3260A 22300, per poder realitzar les despeses que comporta l’acceptació
d’aquesta subvenció.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data
19 de febrer de 2019 i vist l’informe tècnic de data 18 de febrer de 2019 i vist l’informe
jurídic de data 19 de febrer de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Acceptar la subvenció de 2.094,00 euros de la Diputació de Barcelona per a la
campanya “Coneguem els nostres parcs”, exercici 2019.
2. Aprovar l’ingrés i conseqüentment, el trasllat d’aquesta resolució a la
Comptabilitat, a la Intervenció General i a l’Oficina Pressupostària, per a la seva
comptabilització,en fase prèvia número 920181000033 i núm. de referència
12018000326.
3. Trametre aquest acord a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona.

2. APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS ATORGADES AL CLUB
VOLEIBOL RUBÍ MITJANÇANT CONVENI PER A L'ACTIVITAT FEDERADA I TORNEIG 24
HORES, I ORGANITZACIÓ D'UNA ESCOLA ESPORTIVA, TEMPORADA 2017-2018 EXP.
46/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de les subvencions atorgades a l’entitat Club Voleibol Rubí per
a l’activitat esportiva federada i torneig 24 hores i per l’organització d’una escola
esportiva de voleibol, temporada 2017-2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2018
va aprovar un conveni de subvenció directa entre l’Ajuntament de Rubí i el Club
Voleibol Rubí per a la temporada esportiva 2017-2018.
Vist que aquest conveni acorda les condicions econòmiques de les subvencions per
l’esmentada temporada esportiva, en els següents termes:
A. 5.800,00 € que es repartirà de la següent forma:
a. 4.000,00 €, per finançar l’activitat esportiva federada de la temporada 20172018.
b. 1.800,00 €, per l’organització d’un torneig 24 hores de voleibol.
B. 1.100,00 € per l’organització d’una escola esportiva de voleibol en la
temporada esportiva 2017 – 2018.
Vista la documentació justificativa presentada pel Club Voleibol Rubí mitjançant
instància núm. 2018039810 de data 27 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 4 de febrer de 2019 i l’informe tècnic emès pel servei d’Esports
de data 25 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.
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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 justificades totalment les subvencions atorgades l’any 2018 pel conveni
subscrit entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Club Voleibol Rubí per a la temporada
esportiva 2017-2018, en les quanties i conceptes següents:
•

Un import de 5.800,00 € amb la següent distribució:
- 4.000,00 €, per finançar l’activitat esportiva federada de la temporada
2017-2018.
- 1.800,00 €, per l’organització d’un torneig 24 hores de voleibol.

•

Un import de 1.100,00 € per l’organització d’una escola esportiva de
voleibol en la temporada esportiva 2017 – 2018.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. CA N’ALZAMORA 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.
47/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Ca n’Alzamora de Rubí una subvenció directa de 1.265,00€ 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
1.265,00€.
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.
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 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
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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.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Ca n’Alzamora 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.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. ATORGAR A
LA LLICÈNCIA D’OBRES PER LES OBRES
D’OBERTURA A LA PARET MITGERA PER LA CONNEXIÓ DELS DOS LOCALS DE LA
PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA DE BARCELONA
EXP.
44/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 4 de juliol de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/022551,
sol·licita una llicència per obres d’enderroc, ampliació,
construcció de nova coberta i obertura a la paret mitgera, dels locals de la planta baixa
de l’edifici situat a l’avinguda de Barcelona
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 34.540,10 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01684232-0000276223 (01) 518,10
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211199421 Fiances per llicències d’obres 2111994-0 690,80
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• Projecte presentat el 4 de febrer de 2019 (LLGE 2019004470) per obertura a
la paret mitgera que separa els dos locals de la planta baixa. Aquest
projecte substitueix al projecte presentat el 4 de juliol del 2018.
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Cinquè.- En aplicació de l’article 108 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’edifici es troba en situació de volum
disconforme.
Sisè.- En data 13 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència d’obres majors per l’obertura a la paret mitgera per la connexió dels dos
locals de la planta baixa de l’edifici situat a l’avinguda de Barcelona 55, de Rubí.
Setè.- L’edifici es troba dins l’àmbit del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí, concretament es troba sotmès a protecció
ambiental.
Segons informe tècnic, vist que les obres d’obertura a la paret mitgera que es
descriuen al projecte, no tenen incidència en els elements protegits, en aplicació de
l’acord de la Comissió de Patrimoni del 17 de juliol del 2008, es considera innecessari
sotmetre el projecte a l’anàlisi de la Comissió de Patrimoni.
Vuitè.- En data 18 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per
obertura a la paret mitgera per la connexió dels dos locals de la planta baixa, segons
projecte presentat el 4 de febrer de 2019 (LLGE 2019004470) a l’edifici situat a
l’avinguda de Barcelona 55, de Rubí.
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 20 de febrer
de 2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 13 i 18 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
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Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per les obres
d’’obertura a la paret mitgera per la connexió dels dos locals de la planta baixa de
l’edifici situat a l’avinguda de Barcelona 55, de Rubí, d’acord amb el pressupost de
referència (Pr) de 23.526,37 € objecte de llicència, amb les següents condicions
generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i
un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al
projecte autoritzat.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.

9

6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les
bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del
personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.

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

10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
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12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
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22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
No se n’estableixen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
518,10 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211199421 Fiances per llicències d’obres 2111994-0 690,80
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
2. ATORGAR LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ A
PER AL
RECONEIXEMENT DE DUES FINQUES SITUADES AL CARRER DE XIMELIS ,EXP.
000010/2017-PARURB
RELACIÓ DE FETS
En data 3 de novembre de 2017 (LLGE 2017027740),
sol·licita una llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en 2 unitats, la finca
situada al carrer XIMELIS, , de Rubí.
A l’expedient consta aportada la següent documentació:
•
•
•
•

Documentació presentada en data 24 de novembre de 2017 (LLGE
2017029930), que anul·la i es substitueix l’aportada inicialment.
Documentació aportada en data 12 de desembre de 2017 amb registre d’entrada
núm. 2017031308, que anul·la i es substitueix l’aportada en data 24 de
novembre de 2017.
Documentació presentada en data 23 de gener de 2018 (LLGE 2018002112)
que completa la documentació valida presentada anteriorment.
Documentació presentada en data 22 de gener de 2019 amb el registre
d’entrada núm. 2019002397 que completa la documentació de presentada
inicialment.

La finca aportada inicial es la següent:
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Nomenclàtor parcel·la
P-17

Superfície parcel·la
1057,00 m²

Les finques resultants són:
Nomenclàtor parcel·la
17A
17

Superfície parcel·la
447,00 m²
610,00 m²

Consta Informe del Coordinador de l’àmbit de Planificació, per aclariment
d’interpretació de normativa urbanística del dia 3 de desembre de 2018, en relació a
les parcel·les unifamiliars situades en el Sector Y, subsector Y Nord-est.
En data 7 de febrer de 2019 l’arquitecte tècnic municipal emet informe favorable sobre
l’atorgament de la llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en dues unitats la
finca situada al carrer XIMELIS, de Rubí.
S’assenyala que 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
Ximelis ,4, de Rubí., de l’expedient 000010/2017-PARURB en compliment de l’article
28 d) 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 Ximelis i
passatge Ximelis 11-13 de Rubí.” redactat per
( Arquitecte
tècnica) i presentat per ella mateixa, en data 21 de gener de 2019 amb el registre
d’entrada núm. 20190023973.
En compliment de l’article 29.d del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, els plànols que s’incorporen a la
present resolució són els plànols que es fan constar al certificat emès pel Vicesecretari
accidental, i que obra a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
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).
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 18 de febrer
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de data 7 de febrer de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència de parcel·lació número
000010/2017/PARURB, per al reconeixement de dues finques situades al carrer de
Ximelis amb les condicions i liquidació que s’esmenten a continuació.
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
17A
447,00 m²
17
610,00 m²
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada 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

Tipus d’ingrés
Data d’ingrés Import
01511328-0000395699 Taxa llicència de parcel·lació 03/11/2017
429,50

3. COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ AL CARRER ST. ESTEVE . EXP. 000001/2018ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern, en sessió de data 26 d’abril de 2010 va aprovar la llicència
d’obres 00301/2006-OMA, per a la construcció d’un edifici destinat a habitatge
unifamiliar aïllat amb garatge, porxos i piscina, situat al carrer de Sant Esteve
de
Rubí.
En data 2 de gener de 2018 (LLGE 2018000057),
, va presentar la
comunicació de la primera ocupació de les obres autoritzades al carrer de Sant
Esteve,
, de Rubí.
En data 22 de gener de 2018, s’efectua visita de final d’obra on es comprova
l’existència de les següents deficiències esmenables:
•
Manca aportar el nomenament de contractista.
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•
S’han fet modificacions de distribució a la planta baixa i ala planta segona, així
com al terreny que envolta l’habitatge. Caldrà aportar la totalitat de les modificacions
efectuades (memòria, plantes, seccions) amb la justificació del compliment de la
normativa aplicable i el càlcul del pressupost de referència (PR) de les modificacions
efectuades.
•
A la visita efectuada s’ha comprovat l’existència, de facto, de dues parcel·les
tancades perimetralment. Caldrà demanar la preceptiva llicència de parcel.lació.
•
Hi consten varies construccions no grafiades al projecte en base al qual es va
atorgar la llicència d’obres. Cal grafiar la totalitat de les construccions existents amb
expressa justificació del compliment de la normativa urbanística i indicació de les
adequacions a fer (legalització o enderroc). En tot cas s’haurà de demanar la
preceptiva llicència de legalització o d’enderroc.
•
Manquen elements de seguretat (baranes) a la part exterior de l’habitatge.
El sol·licitant va ser requerit per tal de que esmenés les deficiències tècniques en el
termini màxim de 10 dies d’acord amb l’informe emès en data 22 de gener de 2018
(LLGS 2018001017). Aquest requeriment va ser degudament notificat en data 5 de
febrer de 2018, tal i com consta a l’expedient administratiu.
En data 11 de febrer de 2019, l’Arquitecta tècnica municipal va emetre informe
considerant que procedeix, prèvia resolució, declarar caducat el procediment de tràmit
de comunicació prèvia de primera ocupació de la construcció d’un edifici destinat a
habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, porxos i piscina, situat al carrer de Sant
Esteve, 8-14, de Rubí, que va sol·licitud el senyor
, en data 2 de
gener de 2018, mitjançant sol·licitud amb número de registre d’entrada 2018000057.
En data 14 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis territorials va emetre
informe considerant que procedeix, prèvia audiència de les persones interessades,
deixar sense efecte la comunicació prèvia efectuada i declarar la impossibilitat de
continuar amb l’exercici de l’acte urbanístic afectat per causa d’inexactitud de caràcter
essencial en la comunicació prèvia de primera ocupació de la construcció d’un edifici
destinat a habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, porxos i piscina, situat al carrer de
Sant Esteve, 8-14, de Rubí, que va sol·licitar el senyor
, en data 2
de gener de 2018, des del moment en que es notifiqui la resolució corresponent a les
persones interessades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que escaiguin.
FONAMENTS DE DRET
Article 187.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
Article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Article 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) que regula el procediment de comunicació
prèvia.
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El tràmit d’audiència ve regulat a l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’article 51 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 18 de febrer
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 11 i 14 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
, un termini d’audiència de quinze hàbils a
comptar a partir del següent al de la recepció d’aquesta notificació per tal que pugui
consultar l’expedient i presentar les al·legacions, documents i justificacions que
consideri escaients.
L’expedient es podrà consultar a les dependències del Servei de Llicències, situades a
la Masia Can Serra, carrer Can Serra 3, en horari d’atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9 hores a 13,30 hores.
Segon.- Notificar aquest Decret a la persona interessada.

4. INCOAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TINENÇA D'ANIMALS. EXP.
1494/2018/URBANS-E
Expedient número: 2018-166
Interessada:
DNI número:
Procediment: Resolució sancionadora

Vist l’expedient sancionador incoat contra el senyor
amb DNI número
, i domicili al carrer La Pastora,
localitat de Rubí 08191 (Barcelona).

de la

Atès que la proposta de resolució de data 17 de gener de 2019 ha estat notificada a la
persona interessada en data 23 de gener de 2019, i aquesta ha formulat al·legacions en
el seu descàrrec dins el termini concedit, procedeix dictar resolució sancionadora amb els
següents:
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Antecedents
A)Descripció del fet infractor
L’acta policial número 160176-77-78-79-80-81 estesa el dia 17 de febrer de 2016 a les
13:07 hores per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
pels agents 1034 i 1106 de la Policia Local de Rubí, denuncia el senyor
, amb DNI número
, per portar el seu gos de raça
Terrier Stafforshire americà, potencialment perillosa, sense llicència, deslligat ni
disposar d’assegurança de responsabilitat civil obligatòria així com no tenir inscrit a
l’animal al registre municipal, al Par Ca n’Oriol, de la localitat de Rubí.

B) Fets provats
El senyor
ha presentat escrit d’al·legacions amb
número de registre d’entrada 2019002771 de data 24 de gener de 2019 en el que
exposa que li ha arribat una multa per un import 2.000€, però que els fets no són com
consta en la denuncia.
En la proposta de resolució sancionadora de data 17 de gener de 2019 i que li va ser
notificada en data 23 de gener de 2019 es proposa solament la sanció per import de
2.404,06€ per no disposar de la llicència per conducció d’animals potencialment
perillosos. El senyor
no ha presentat cap document
acreditatiu que certifiqui que està en possessió del mateix.
Així, a la vista de les actuacions practicades, es desestimen les al·legacions presentades
i es declaren provats els fets descrits en el punt A) precedent, tant pel que fa a la seva
producció, situació i

Fonaments de dret
A)Responsabilitat i intervenció de les persones sotmeses a l’expedient
La persona interessada és responsable de la infracció comesa i de la sanció a
imposar.
B) Precepte infringit i tipificació de la conducta
Els fets continguts en l’acta poden ser constitutius d’una infracció administrativa prevista i
sancionada en l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
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L’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, considera infracció administrativa molt
greus tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
C) Determinació de les circumstàncies concurrents
No s’aprecien.
D) Sancions a imposar
D’acord amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos estableix que les
infraccions molt greus seran sancionades amb multes per import de 2.404,06 a
15.025,30 euros.
E) Òrgan competent per imposar la sanció
D’acord amb el que disposen els articles 49.1 i 49.2 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de
mesures fiscals i administratives, l’òrgan competent per a imposar les sancions és el Ple
de l’Ajuntament, potestat que ha estat delegada en la Junta de Govern Local per acord
de Ple de data 1 de juliol de 2015.
F) Normativa aplicable al procediment sancionador
Aquest procediment sancionador ordinari es tramita d'acord amb el que estableix la
Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (Butlletí Oficial de l’Estat número 236, de 2 d’octubre 2015).

Vista la proposta de la instructora de l’expedient sancionador de data 15 de febrer 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.- Imposar al senyor
amb DNI número
una multa de DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (2.404,06€) per l’incompliment de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

18

Segon.- No fer pronunciament especial sobre indemnització dels danys i perjudicis
ocasionats.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Quart.- Procedir a efectuar el traspàs dels corresponents valors a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que pugui procedir a l’expedició dels
instruments cobratoris i practicar les notificacions en forma reglamentària.
Cinquè.- Comunicar a la persona interessada que, d’acord amb el Reglament dels
treballs en benefici de la comunitat, com a mesures substitutòries i alternatives a la
sanció per incompliment d’ordenances municipals de l’Ajuntament de Rubí, disposa del
termini màxim de 30 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució per a sol·licitar, si així li convé, l’acolliment a aquest sistema alternatiu.
La sol·licitud, si es presenta dins de termini, serà tramitada i valorada favorable o
desfavorablement pel Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat d’aquesta
Corporació. La manca de sol·licitud o la seva presentació fora de termini comportarà
l’exigència de les multes imposades. Aquesta exigència també procedirà si la
valoració dels treballs en benefici de la comunitat és desfavorable.
5. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AMB PISCINA AL CARRER DE LA PRUDÈNCIA EXP. 20/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- L’1 de febrer de 2019, amb registre d’entrada 2019003916,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties dipositades
(exp. 20/2019/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 000028/2016-OMA, sol·licitada per les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina al carrer de la Prudència , 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
2031412-0
05/05/2016 Fiances per llicències d’obres
227,70
320160002538
2033475-0
06/09/2016 Fiances per llicències d’obres
5.249,70
320160005715
Total
5.477,40

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
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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 12 de febrer
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 11 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 5.477,40 €, a
amb DNI
(exp. 20/2019/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 d’1 de febrer de
2019, amb registre d’entrada 2019003916.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
6. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DE JACINTO BENAVENTE
EXP. 7/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- El 18 de gener de 2019, amb registre d’entrada 2019002111,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties dipositades (exp.
7/2019/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 000434/2006-OMA, sol·licitada per les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Jacinto Benavente
de Rubí.
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Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
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interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
1266692-0
28/02/2007 Fiances per llicències d’obres 3.128,46
320070000962

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 30 de gener
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 28 de gener 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 3.128,46 €, a
amb DNI
(exp. 7/2019/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.
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7. PROCEDIR AL RESCAT DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM.
CEMENTIRI MUNICIPAL. EXP. 18/2019/URBANS-E
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DEL

Antecedents o Fets
1. En data 17 de desembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018038935,
el senyor
, titular dels drets funeraris de la sepultura núm.
del Cementiri Municipal, sol·licita la renúncia dels drets funeraris de la
sepultura esmentada.
2. L’esmentada sepultura va quedar buida el 14 de maig de 2003, quan es van
exhumar les despulles existents.
3. S’ha emès el document comptable amb referència NIO 22019008465, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4U054 1640B 2269920, amb número d’apunt previ
920190000685 per un import de 120,50 € en concepte de “RESCAT DRETS
FUNERARIS
4. El cap del Cementiri Municipal ha emès informe, en data 24 de gener de 2019,
favorable al rescat dels drets funeraris de la sepultura núm.
Fonaments de dret
Els titulars que ostentin drets funeraris i que no estiguin interessats en la continuïtat
dels mateixos, podran sol·licitar de l’Ajuntament el rescat dels esmentats drets i
l’abonament de l’import que es van abonar en el moment de l’adjudicació, sense
perjudici de les cessions gratuïtes o en compensació de serveis funeraris que s’hagin
prestat d’acord amb el que es preveu a l’article 38 de la vigent Ordenança Municipal de
Cementiri i Policia Mortuòria.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials
de data 15 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 24 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.- Procedir al rescat dels drets funeraris de la sepultura núm.
Municipal.
Segon.- Reconèixer l’obligació en concepte de “Rescat drets funeraris
de 120,50 €.

del Cementiri

per valor

Tercer.- Aprovar el document comptable amb número d’apunt previ 920190000685 i
número de NIO 22019008465 per un import de 120,50 € i, conseqüentment, traslladar
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aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la comptabilització, en
fase definitiva, del document comptable.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics i a la
Tresoreria Municipal.
Cinquè.- Notificar a l’interessat aquesta resolució i comunicar-li que aquesta devolució
es farà efectiva mitjançant ingrés al compte bancari
.

8. PROCEDIR AL RESCAT DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM.
CEMENTIRI MUNICIPAL. EXP. 24/2019/URBANS-E

DEL

Antecedents o Fets
1. En data 20 de desembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018039428,
el senyor
, titular dels drets funeraris de la sepultura núm.
6461 del Cementiri Municipal, sol·licita la renúncia dels drets funeraris de la
sepultura esmentada.
2. L’esmentada sepultura va quedar buida el 24 de novembre de 2018, quan es van
exhumar les despulles existents.
3. S’ha emès el document comptable amb referència NIO 22019008464, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4U054 1640B 2269920, amb número d’apunt previ
920190000683 per un import de 1.192,80 € en concepte de “RESCAT DRETS
FUNERARIS
4. El cap del Cementiri Municipal ha emès informe, en data 24 de gener de 2019,
favorable al rescat dels drets funeraris de la sepultura núm.
Fonaments de dret
Els titulars que ostentin drets funeraris i que no estiguin interessats en la continuïtat
dels mateixos, podran sol·licitar de l’Ajuntament el rescat dels esmentats drets i
l’abonament de l’import que es van abonar en el moment de l’adjudicació, sense
perjudici de les cessions gratuïtes o en compensació de serveis funeraris que s’hagin
prestat d’acord amb el que es preveu a l’article 38 de la vigent Ordenança Municipal de
Cementiri i Policia Mortuòria.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials
de data 15 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 24 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.
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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.- Procedir al rescat dels drets funeraris de la sepultura núm.
Municipal.

del Cementiri

Segon.- Reconèixer l’obligació en concepte de “Rescat drets funeraris
de 1.192,80 €.

per valor

Tercer.- Aprovar el document comptable amb número d’apunt previ 920190000683 i
número de NIO 22019008464 per un import de 1.192,80 € i, conseqüentment,
traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització, en fase definitiva, del document comptable.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics i a la
Tresoreria Municipal.
Cinquè.- Notificar a l’interessat aquesta resolució i comunicar-li que aquesta devolució
es farà efectiva mitjançant ingrés al compte bancari

5./.ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han.

6./. TORNS OBERT DE PARAULES

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