PREACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 23/2019/JGL
Caràcter: Extraordinària d'urgència
Data: 7 de juny de 2019
Hora: de 09:30 a
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCADOS
Alcaldessa
1a tinenta Alcaldia
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Regidor
Secretària general
Gerent en funcions
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Maria Mas Arrufat
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Sergio Garcia Roig
Marta Cuesta García
Jordi Nuñez Freixa
Sandra Cerdà Gómez

PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
No adscrit

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí integrada per l’alcaldessa i regidors esmentats tots ells en funcions, en sessió
Extraordinària d'urgència i en primera convocatòria a les 09:30 hores del dia 7 de juny 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./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVAR RELACIÓ DE DESPESA
EXP.77/2019/GERENCIA-E

D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

A/2019/743.

Vist els documents comptables tramesos per l’Àmbit d’alcaldia 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.
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Vista la relació comptable adjunta, A/2019/743 i els números d’apunt previ
920190002361, 920190002362, 920190002366 i 920190002367 d’operacions prèvies
comptabilitzades, corresponent a documents relatius en fase ADO subjectes a
aprovació de la Junta de Govern Local.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
4661/2016 de data 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 28 d’abril de 2017.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’àmbit de l’Alcaldia de data 18/04/2018,
l’informe del gerent en funcions de data 24/01/2019 i els informes del gerent de data
08/04/2019 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.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
PROPOSO:

Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària,
número
A/2019/743, amb un import de 26.515,39 euros, números d’operació 920190002361,
920190002362, 920190002366 i 920190002367, documents ADO, aplicació
pressupostària 9U002 9125B 46600 corresponent al pagament de les quotes de l’any
2019 de AJUNTAMENT DE TERRASSA – XARXA EUROCITIES, CONSORCI
LOCALRET, ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS i COMARQUES, i del FÒRUM
DE SÍNDICS i SÍNDIQUES, DEFENSORS i DEFENSORES LOCALS DE
CATALUNYA.
Segon.- Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
2. APROVAR JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AP RUBÍ 128 EXP.
38/2019/RELACIONS-E
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió del dia 28 de desembre de 2018,
atorgà a l’Associació de Propietaris Rubí 128 una subvenció de 1.120,00€, de les
quals:
- 920,00 € dintre de a la línia de subvenció Dinamització cultural i social del barri, i
es van atorgar per a les activitats: Sant Jordi; Tallers; Espai infantil d’estiu i
Nadal multicultural.
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- 200,00 € 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 25 i 26 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 1.120,00€, 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 26 d’abril de 2019 i vistos els
informes tècnics de data 25 i 26 d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Una vegada comprovada l’adequada justificació, i en ús de 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.
PROPOSO:

Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció de 1.120,00€ concedida a
l’Associació de Propietaris Rubí 128 i identificada a la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària.
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2./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR ELS CONVENIS DE COLLABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
30 PLUS, ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I LES EMPRESES. EXP. 49/2019/CIUTAT-E
Atès que l’ Ajuntament de Rubí va presentar dins del termini establert una sol·licitud de
subvenció per al desenvolupament del Programa 30 Plus convocatòria 2018 , d'acord
amb l’Ordre TSF/132/2018 de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i la resolució TSF/1926/2018, d’1
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018, per a la concessió de
subvencions corresponents a la Línia 1, entitats promotores del Programa 30 Plus per
a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 411229).
Vist que en data 25 d’octubre de 2018 es va rebre notificació a través de l’ EACAT de
la Resolució d’atorgament de les subvencions per a les entitats promotores que
realitzaran el Programa 30 Plus per a actuacions per afavorir la inserció de persones
de 30 i més anys corresponents a la convocatòria 2018.
Atès que en l’esmentada resolució s’atorga a l’Ajuntament de Rubí una subvenció de
148.951,51€, per desenvolupar les actuacions ocupacionals previstes als apartats a)
b) i c) de la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
del Programa 30 Plus convocatòria 2018.
Atès que L’entitat promotora (o associada o vinculada) és la responsable de la selecció
dels candidats seguint el que s’estableix en les bases 5, 6 i 7 de l’annex 1 de l’Ordre. A
tal efecte, l’entitat promotora (o associada o vinculada) realitzarà la preselecció per
competències de les persones més adequades als llocs de treball requerits i proposarà
els candidats a les entitats contractants.
Vist que l’ Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30
Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys , i la resolució
TSF/1926/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018, per a
la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, entitats promotores del
Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref.
BDNS 411229).
Atesa la RESOLUCIÓ TSF/2931/2018, de 3 de desembre, per la qual s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions
corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 428528).
Vist que l’entitat promotora, associada o vinculada és la única interlocutora amb el
SOC, als efectes d’implementació, seguiment i assessorament de les actuacions
previstes al Programa, sens perjudici del què preveu la base 14.2 de l’annex 1 de
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l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, referent al procediment de concessió de
subvencions a les entitats que contractaran a les persones participants.
Atès que les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de
col·laboració, segon model normalitzat amb les entitats contractants que manifestin la
seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus. El conveni s’ha de subscriure
preferentment abans de la formalització dels contractes laborals mitjançant el model
normalitzat i no implica l’atorgament de la subvenció que, d’acord amb la base 14.2 de
l’annex 1 de l’Ordre, correspon al SOC.
Vist que el contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, les
obligacions, els tipus de contracte/s que es formalitzarà/n entre l’entitat contractant i
els participants, i les condicions relatives a la contractació de les persones participants.
Atès que el conveni te com a finalitat establir les condicions de la col·laboració entre
ambdues parts per a la implementació de l’actuació d’Experiència Professional
mitjançant contracte laboral del Programa 30 Plus convocatòria 2018.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor delegat en funcions de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de data 4 de juny de 2019 i de l’informe tècnic de
data 4 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.
PROPOSO:

1.- Aprovar els convenis de col·laboració per a l’execució del programa 30 PLUS, entre
l’Ajuntament de Rubí, i les empreses següents:
¾
¾
¾

RUBÍ INDUSTRIAS DE CREMALLERAS,SL.
ROCHE HNOS,S.A.
ORIAN TECHNOLOGIES, SL

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.
2. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL
CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2019 DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 20162019 I DEL CATÀLEG SECTORIAL “RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS
D’OCUPACIÓ: PERSONES I EMPRESES” EXP. 26/2019/CIUTAT-E
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Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de
desembre de 2018, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2019, així com el seu
règim reguladors i la convocatòria per a la concessió de recursos (ref. reg. AJG
637/18), en el marc del Protocol general del Pla “ Xarxa de Governs Locals 20162019).
Atès que el servei Rubí Forma de l’Ajuntament de Rubí va sol·licitar, a través de la
plataforma Portal Municipal de Tràmits (PMT), actuacions del Catàleg sectorial inclòs
en el Catàleg de serveis de l’any 2019 “Recull d’activitats per als serveis locals
d’ocupació: persones i empreses “, per un import de 5.406,00 euros.
Vist que aquesta sol·licitud que va ser aprovada per la Junta de Govern Local de
l’ajuntament en la seva sessió del dia 30 de gener de 2019.
Vist que per Decret dictat per la Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, en data 12/03/2019, es concedeix a
l’Ajuntament de Rubí les actuacions sol·licitades que es relacionen, en el marc del
règim regulador del Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019 “ i del Catàleg sectorial “ Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació:
persones i empreses “ (núm. 1/RASLO/19) , amb un atorgament total de 5.406,00
euros:
Àrea

Desenvolupament
Econòmic Locals

Programa

Polítiques
de
Mercat de
treball

Recurs

Actuació

Recull d’activitats per als
serveis
locals
d’ocupació: persones i
empreses

Com ser seleccionat a infojobs! 70%
d’efectivitat
Com trobar ofertes de treball?
Els primers passos amb ordinador i
internet
L’entrevista per competències
Motivació. El secret per trobar feina
On vas amb aquesta edat buscant
feina?
Recerca de feina en un clic
TOTAL:

Subvenció
240,00 €
300,00 €
1.044,00 €
522,00 €
1.350,00 €
1.200,00 €
750,00 €
5.406,00 €

Atès que el cost total de les actuacions sol·licitades és de 7.208,00 euros.
Vist que són accions cofinançades, en un 75 %, per la Diputació de Barcelona i un 25
% amb aportació de l’Ajuntament de Rubí.
Vista l’RC número 920190001990 per l’aportació municipal per al finançament de les
actuacions del Recull d’Activitats, del Catàleg de la Diputació.
Vist l’informe tècnic de la cap de l’Oficina d’Informació i Orientació
PROPOSO:

Primer- Acceptar la subvenció concedida per un import total de 5.406,00 euros, en el
marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona, per a la concessió d’actuacions
del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i del
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Catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i
empreses”.
Segon.- Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat
i la Intervenció General, per la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable en fase prèvia núm.:
PROJECTE DE DESPESA – 2019/3/SIO/4
CODI DE SUBVENCIÓ – 2019/2/025
COMPROMÍS D’INGRÉS –
•

19/Y/266141 – Com ser seleccionat a infojobs! 70% d’efectivitat – 240,00 €

Núm. operació – 920191000078
Núm. referència – 12019001946
•

19/Y/266140 – Com trobar ofertes de treball?? – 300,00 €

Núm. operació – 920191000079
Núm. referència – 12019001947
•

19/Y/266139 – Els primers passos amb ordinador i internet – 1.044,00 €

Núm. operació – 920191000080
Núm. referència – 12019001948
•

19/Y/266138 – L’entrevista per competències – 522,00 €

Núm. operació – 920191000081
Núm. referència – 12019001949
•

19/Y/266137 – Motivació. El secret per trobar feina – 1.350,00 €

Núm. operació – 920191000082
Núm. referència – 12019001950
•

19/Y/266136 – On vas amb aquesta edat buscant feina? – 1.200,00 €

Núm. operació – 920191000083
Núm. referència – 12019001951
•

19/Y/266135 – Recerca de feina en un clic – 750,00 €

Núm. operació – 920191000080
Núm. referència – 12019001948
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal, i a l’Oficina de Gestió
d’Ingressos.
3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR ELS 4 EXPEDIENTS DE DESPESES EXTRAJUDICIALS ANYS ANTERIORS
AMB AD PRÈVIA EXP. 3/2019/EXJUDR
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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.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost,
Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de juny de 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:
159/2019/EXJUD, 176/2019/EXJUD, 178/2019/EXJUD, 197/2019/EXJUD,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
servei gestor
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor en funcions
de l’Àrea de Serveis Centrals de data 5 de juny 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.
PROPOSO:
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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
SECURITAS
ESPAÑA SA

Data

Import

Número apunt
previ

SEGURIDAD

ILEX SL

SERVEIS D'APATS SL

IMPRINTER SL

Número factura

211818120900

31/12/2018

9005/2018

20/11/2018

18003773

31/12/2018

2762

23/11/2018

1794,24

4447,96

786,54

456,65

920190003228

920190003439

920190003610

920190004333

Aplicació
pressupostària
2019 3U033
2310B 22701

2019 4U052
1720C 61901

2019 3U037
3264A 22105

2019 9U007
9121D 22602

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
2. APROVAR ELS 11 EXPEDIENTS DE DESPESES ANYS ANTERIORS SENSE AD. EXP.
4/2019/
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.
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 5 de juny de 2019 de reconeixement extrajudicial
de crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,

9

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:
11/2019/EXJUD,
100/2019/EXJUD,
103/2019/EXJUD,
170/2019/EXJUD,
174/2019/EXJUD,
182/2019/EXJUD,
183/2019/EXJUD,
187/2019/EXJUD,
204/2019/EXJUD, 208/2019/EXJUD, 219/2019/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 de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor en funcions
de l’Àrea de Serveis Centrals de data 5 de juny 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.
PROPOSO:

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

Número factura

ABACUS SCL

COMITE
ESPAÑOL
ILUMINACION

ASSOCIACIO AMBIT B 30

ALD AUTOMOTIVE SA

ALD AUTOMOTIVE SA

Data

Import

Número apunt
previ

Aplicació
pressupostària

9010104167

30/11/2017

2066,90

920190001718

2019 3U037 3264B
22000

F/2018/2265

07/03/2018

440,00

920190002390

2019 4U046 9208O
2269923

Quota anual

09/11/2018

500,00

920190002644

2019 9U002 9125B
46600

152 181201152007048

01/12/2018

1353,86

920190002420

9U51 1320A 20400

152 181201152007047

01/12/2018

1353,86

920190002432

9U51 1320A 20400

DE
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ALD AUTOMOTIVE SA

ALD AUTOMOTIVE SA

CONSORCI ADMINISTRACIO
OBERTA ELECTRONICA DE
CATALUNYA - AOC

RUBI ENERGETICS SL

ENERGETICS M JULIA SL

JUAN
JOSE
PUERTA

152 180901152007384

01/09/2018

1353,86

920190002434

9U51 1320A 20400

152 180901152007382

01/09/2018

1353,86

920190002435

9U51 1320A 20400

A 18007

08/11/2018

793,86

920190003641

2019 2U018 9205A
22203

F/2018/11912

30/11/2018

3545,09

920190003505

2019 4U042 9200A
22103

F/2018/11909

30/11/2018

237,31

920190003506

2019 4U042 9200A
22103

JR2018013

01/11/2018

553,76

920190003582

2019 2U022 9203A
20200

F/2019/3143

30/11/2017

63,71

920190003993

2019 4U050 1340B
2200001

F/2019/5034

21/06/2018

350,00

920190004142

2019 1U015 4330C
22606

1812-00806

31/12/2018

600,00

920190004244

2019 2U017 9204A
22799

CASTRO

AUBERT SA

FUNDACIO EURECAT

SOCIEDAD
DE
PREVENCION DE EGARSAT
SL

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.

3. APROVAR 3 EXPEDIENTS DE DESPESES ANYS ANTERIORS SUPERIORS A 5.000 €
SENSE AD PRÈVIA EXP. 5/2019/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.
Atès que hi ha saldo disponible a les operacions comptables que consten en el quadre
de la part resolutiva del present acord.
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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 5 de juny de 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:
27/2019/EXJUD, 35/2019/EXJUD, 63/2019/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 de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor en funcions
de l’Àrea de Serveis Centrals de data 5 de juny 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.
PROPOSO:

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
TOMPLA
INDUSTRIA
INTERNACIONAL DEL SOBRE SL

Número factura

Data

92019000961

31/12/2018
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Import

6621,12

Número apunt
previ

Aplicació
pressupostària

920190000108

2019 3U041 3380C
22601

CONSORCI
TERRASSA

SANITARI

STAGE LLUMS I SO SL

DE
FD18-05673

31/12/2018

20429,62

920190001909

2019 3U033 2310C
22799

2018/96

30/11/2018

11753,94

920190002174

2019 3U041 3342A
22799

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.
4. ABONAMENT DE LA FACTURA DE LA COMPRA D'UN TÒTEM PER L'ILLA DE
VIANANTS L'ANY 2018 EXP. 184/2019/EXJUD
Atès que s’han presentat les factures que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert 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 4U050 1340F 60902.
Vistos els articles 175 i 176.1 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en els que es determina que amb càrrec a l’estat de despeses només es poden
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant l’ establert en el paràgraf anterior, l’article 176.2.b) del TRLRHL i el 26.2.b)
del RD 500/1990, regulen la possibilitat del reconeixement d’una obligació en exercici
corrent que deriva d’una despesa degudament autoritzada i compromesa (AD) en
exercicis anteriors.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost.
Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de juny de 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.
Vist l’informe tècnic de data 17/05/2019 que consta a l’expedient.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
servei gestor.
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Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i el regidor en funcions
de l’Àrea de Serveis Centrals de data 5 de juny 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i les fases d’autorització,
disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa i conseqüentment aprovar la
factura emesa per:
Nom del contractista: TAG GRAPHICS SL
NIF/NIE: ESB61993796
Número de factura: F/2019/1002
Data de factura: 13/12/2018
Tipus de contracte: Subministrament
Aplicació pressupostària: 2019 4U050 1340F 60902
Import: 14.060,20

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.

5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
EXECUTIU URBANITZACIÓ DE L’ACCÉS AL NOU IES TORRENT DELS ALOUS ENTRE
LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU I EL PASSATGE DE MARCONI EXP. 9/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les
obres contemplades al “Projecte d'urbanització de l'accés al nou IES Torrent dels
Alous entre la Plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 319.348,22
€, IVA inclòs, per a un termini de 4 mesos, amb el següent desglossament:
263.924,15 €, pressupost net
55.424,07 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
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Despeses Befici
generals industrial
13%(€)
6%(€)

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

Concepte

Pressupost
Execució
material (€)

Ma d'obra

53.835,64

6.998,63

3.230,14

64.064,41 13.453,53

77.517,94 24,27%

Maquinària

29.184,21

3.793,95

1.751,05

34.729,21

42.022,34 13.16%

Materials
Partides
alçades

133.350,53

17.335,57

8.001,03

5.414,62

703,90

324,88

SUMA

221.785,00

28.832,05

13.307,10

7.293,13

SUMA(€)

%

158.687,13 33.324,29 192.011,42 60.12%
6.443,40

1.353,11

7.796,51

2,44%

263.924,15 55.424,07 319.348,22

100%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte d'urbanització de l'accés al nou IES Torrent dels Alous entre la
Plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi”.
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 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 4 de desembre de 2018, del que
es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG amb NIF
A08743098 ha obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de
95,71 punts, segons es fa constar al quadre resum de l’avaluació final de l’informe
esmentat i que a continuació es detalla:
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Núm.
Plica

NIF

8

A08743098

3

Puntuació
Puntuació
Puntuació Puntuació treballadors
Puntuació
termini
Total
experiència experiència a contractar
oferta
garantia
Puntuació
cap d'obra encarregat en situació
LICITADORA econòmica
>12
(màxim
> 2 anys
> 5 anys
legal de
(fins a 70
mesos
100
(fins a 5
(fins a 5
desocupació
punts)
(fins a 10
punts)
punts)
punts)
(fins a 10
punts)
punts)

OBRES I
SERVEIS
ROIG SA
MOIX
B61420352 SERVEIS I
OBRES SL

70,00

5,71

5,00

5,00

10,00

95,71

35,00

10,00

0,00

0,00

10,00

55,00

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 4 de desembre de 2018 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 OBRES I
SERVEIS ROIG amb NIF A08743098 del contracte d’obres corresponents al “Projecte
d'urbanització de l'accés al nou IES Torrent dels Alous entre la Plaça Salvador Espriu i
el passatge de Marconi”, per un import de 275.912,42 (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: 228.026,79 euros pressupost net i 47.885,63 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 48 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 21 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 19 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència 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 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 7 de desembre de 2018, notificat el 14 de desembre de
2018 a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG amb NIF A08743098 amb núm. de
registre de sortida 2018018223 i vista la documentació aportada per l’esmentada
empresa en data 20 de desembre de 2018 amb núm. de registre d’entrada
2018039471 i, atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, la declaració de plena
vigència de les dades que consten en el RELI, document justificant de l’ingrés de la
garantia definitiva per un import de 11.401,34€, declaració relativa als riscos laborals,
resguard de l’assegurança de responsabilitat civil per un capital assegurat fins a
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600.000,00€ 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 de la qualitat de l’equip tècnic, experiència del cap d’obra i de l’encarregat.
Vist l’informe favorable sobre l’acreditació de la solvència econòmica financera emès
en data 10 de gener de 2019 per la tècnica del servei de Contractació, pel qual
s’informa favorablement la solvència econòmica de l’empresa OBRES I SERVEIS
ROIG amb NIF A08743098, per dur a terme les obres corresponents al “Projecte
d'urbanització de l'accés al nou IES Torrent dels Alous entre la Plaça Salvador Espriu i
el passatge de Marconi”, ja que la xifres anuals de negoci supera en escreix els
previstos a la clàusula 5.4 del plec de clàusules administratives particulars.
Vista la notificació de requeriment d’esmena de data 27/02/2019, notificada el 27 de
febrer de 2019 a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG amb NIF A08743098 amb núm.
de registre de sortida 2019002975 per la qual es demana que declarin quines seran
les persones designades com a cap d’obra i encarregat d’obra, perquè aportin la
titulació de les persones designades i acreditin l’experiència mínima del responsable
de l’obra i el cap d’obra.
Vist l’informe de solvència econòmica i tècnica de data 20 de maig de 2019 emès per
la coordinadora d’àmbit d’Obra i Espai Públic on es fa constar que un cop revisada la
documentació aportada per l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG amb NIF A08743098
acredita mitjançant el ROLECESP la classificació empresarial superior a la requerida
en la clàusula 5 del PCAP i acredita: que el cap d’obra té la titulació habilitant i acredita
una experiència de 10 anys i 3 mesos (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 8 anys i 3 mesos 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 16 anys (5 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). 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 29 de maig de 2019 que fa seus els
informes tècnics referents a la valoració de solvència econòmica i tècnica emès en
data 20 de maig de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Pública , així
com l’informe tècnic referent a la valoració definitiva dels criteris automàtics de l’equip
tècnic (cap d’obra i encarregat), emès i signat en data 22 de maig de 2019 per la
tècnica del Servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Pública,
que la Mesa fa seus, en base als quals acorda per unanimitat dels seus membres,
proposar l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del “Projecte tècnic
d’urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous entre la plaça Salvador Espriu i
el Passatge de Marconi” a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG SA amb NIF
A08743098.
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Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
“Projecte d’urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous entre la plaça
Salvador Espriu i el passatge Marconi”, signada per l’arquitecte del servei de projectes
i Obres en data 27 de juliol de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Acord de Ple en
data 1 de juny de 2017.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG SA amb NIF
A08743098. 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 de
l’Àrea de Serveis Centrals en funcions de data 5 de juny 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..
PROPOSO:

Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG SA amb NIF A08743098, per un import de
275.912,42 (iva inclòs) segons la relació de preus unitaris oferts i que seran
d’aplicació 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 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: 228.026,79 euros pressupost net i 47.885,63 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 48 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 10 anys i 3 mesos (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 8 anys i 3 mesos com a criteri
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d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es
comprova que té una experiència acreditada de 16 anys (5 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).
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 OBRES I SERVEIS ROIG SA amb NIF
A08743098, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
1532B 60906, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190003444 i 920190003442.
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. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT PER AL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC, ESPORTIVES I
SEMFÒRIQUES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ. EXP. 12/2018/CONT-E
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2017 es va adjudicar el
contracte del servei de manteniment per al correcte funcionament de les instal·lacions
d’enllumenat públic, esportives i semafòriques propietat de l’Ajuntament de Rubí, a
l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA amb
NIF A08001182. En la transcripció de l’import d’adjudicació es va detectar un error
material que es va esmenar mitjançant acord de rectificació aprovat per la Junta de
Govern Local reunida en data 6 d’abril de 2017. El contracte es va formalitzar per
ambdues parts en data 16 de maig de 2017.
Els imports d’adjudicació del contracte que corresponen a l’oferta presentada pel
contractista van ser els següents:
Any 1
Manteniment preventiu

Import
380.285,23 €

IVA (21%)
79.859,90 €

Total
460.145,13 €

Canvi Massiu

70.319,20 €

14.767,03 €

85.086,23 €

Manteniment correctiu

207.247,75 €

43.522,03 €

250.769,78 €

Enllumenat de Nadal

22.350,00 €

4.693,50 €

27.043,50 €

Import anual - Any 1

680.202,18 €

142.842,46 €

823.044,64 €

19

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2018, es va aprovar la
primera modificació del contracte del servei de manteniment per al correcte
funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic, esportives i semafòriques
propietat de l’Ajuntament de Rubí i en data 30 d’agost de 2018 es va signar l’addenda
de contracte.
Vist l’informe tècnic emès en data 31 de maig de 2019 per l’enginyer municipal de
l’Àrea de Serveis Territorials, pel qual es sol·licita i es justifica la modificació del
contracte del servei de manteniment per al correcte funcionament de les instal·lacions
d’enllumenat públic, esportives i semafòriques propietat de l’Ajuntament de Rubí, per
haver-se realitzat una actualització de l’inventari durant l’última setamana del mes
d’abril de 2019, per incorporació de 144 nous punts de llum en les següents ubicacions
i amb les següents característiques (potència i teconologia):
UBICACIÓ
Avinguda Antoni Gaudi
C.Domènech i Montaner
Poligon Sud
Camp Futbol UE Rubí
Camp Futbol Can Fatjó
Av. Flors
Parquing Psg. Torres
Kepler
Pasillo Kepler
Platí
Párquing Turquesa
Párquing Mallorca
Puigmal
Folch i Torres
Col·legi Torre de la Llebre
Pavello Can Roses

TOTAL INCORPORACIONS
EDIFICIS
204

UNITATS
63
10
7
14
4
4
10
3
1
1
4
5
3
5
3
5
2

POTENCIA W
150
100
150
100-150
2000
1000
60
60
70
40
40
80
150
100
250
40
60

TECNOLOGIA
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
HM
HM
LED
LED
VSAP
LED
LED
LED
LED
VSAP
VSAP
LED
LED

144

TOTAL PUNTS DE LLUM Maig 2019
SEMÀFORS
P.DEPORTIVES
ENLLUM. PÚBLIC
965
407
13049

L’import d’aquesta modificació del contracte ascendeix a 6.181,31 euros més IVA al
21%, que fa un total de 7.479,38 euros, per al període que va de 17 de maig de 2019
al 16 de maig de 2020 (anualitat 2-3 del contracte), que suposa un increment de un
1%, que és el màxim previst per a aquesta anualitat.
Vist el plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte, en
concret la clàusula 4 i 26 relativa a les modificacions previstes del contracte.
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Vistos els articles 106 i 211 del TRLCSP que és la normativa per la qual es regeix
aquesta modificació contractual, així com l’article 102 del RGLCAP.
Vist l’article 99 del TRLCSP en relació al reajustament de les garanties dipositades en
el cas de modificació del contracte, de conformitat amb el qual l’empresa adjudicatària
hauria de ingressar una garantia complementària d’import equivalent al 5% de la
modificació proposada, que equival a un total de 309,06 euros (6.181,31 euros * 5%).
Vist l’informe jurídic emès per la TAG del Servei de contractació de data 4 de juny de
2019 favorable a la segona modificació del contracte del servei de manteniment per al
correcte funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic, esportives i
semafòriques propietat de l’Ajuntament de Rubí.
Vistos els informes senyalats i vista la proposta del regidor delegat en funcions de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 5 de juny 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.
PROPOSO:

Primer.- Incoar el procediment per a l’aprovació de la modificació sol·licitada del
contracte del servei de manteniment per al correcte funcionament de les instal·lacions
d’enllumenat públic, esportives i semafòriques propietat de l’Ajuntament de Rubí,
motivada per una actualització de l’inventari per incorporació de 144 nous punts de
llum, en les ubicacions i amb les característiques relacionades en la part expositiva
d’aquesta proposta, de conformitat amb el previst a l’informe tècnic de l’enginyer
municipal responsable del contracte, emès en data 31 de maig de 2019.
La modificació ascendeix a un import de 6.181,31 euros més IVA al 21%, que fa un
total de 7.479,38 euros, per al període que va de 17 de maig de 2019 al 16 de maig de
2020 (anualitat 2-3 del contracte), i que suposa un increment de l’ 1%, que és el màxim
previst per a aquesta anualitat en les clàusules 4 i 26 del plec de clàusules
administratives particulars que regula aquest contracte.
Segon.- Donar audiència a l’empresa adjudicatària SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE SA) per tal que en el termini de 3 dies
hàbils pugui efectuar les al·legacions que consideri oportunes en relació a la
modificació proposada.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a les àrees interessades en
aquesta contractació.
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7. APROVAR REBUTS COMUNITATS DELS LOCALS URB.EL PINAR ESC.4;LOCAL
C.UNIÓ 20;LOCAL C.PITAGORAS 5B ENT 3À EXP. 60/2019/SGSJ-E
Vistos els documents comptables tramesos per Serveis Jurídics de l’Àrea de Serveis
Centrals 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/2019/2908 d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponent al document relatiu en fase O amb numero d’apunt previ 920190003650;
A/2019/2906 d’operacions prèvies comptabilitzades, corresponent al document relatiu
en fase O amb numero d’apunt previ 920190003645; i A/2019/2909 d’operacions
prèvies comptabilitzades, corresponents als documents relatius en fase O amb numero
d’apunt previ 920190003648 i 920190003702 subjecta a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals 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.
PROPOSO:

Primer-.
Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’ha relacionat amb número de relació comptable A/2019/2908 amb
import de 340€; A/2019/2906 per import de 542,10€ i A/2019/2909 per import de
851,13€
Segon-.
Traslladar aquesta
comptabilització definitiva.

resolució

a

Comptabilitat

per

a

la

seva

8. APROVAR AD COMPLEMENTÀRIA I AD PLURIENNAL LLOGUER LOCAL AV EL
MERCAT C.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ EXP. 61/2019/SGSJ-E
Assumpte: AD complementaria i AD pluriennal local Juan Ramón Jiménez 18 B,
Planta Baixa Puerta 1
Identificació de l’expedient:
Local:
Juan Ramon Jimenez 18 B Planta Baixa Puerta 1
Creditor:
NIF:
25920255Z
Servei:
AV. EL MERCAT
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Data inici Contracte:
Data finalització:

16.06.2016
16.06.2017

Antecedents:
I.
En data 16 de juny de 2016 es va signar contracte de lloguer entre el
senyor
i l’Ajuntament de Rubí sobre
el local de referència.(S’acompanya còpia del contracte)
II.
Segons la 2à clàusula de condicions la durada del contracte és de 1 any,
sense perjudici del dret de l'arrendatari a la pròrroga d'aquest de conformitat amb el
que disposen els articles 9 i 10 de la llei d’arrendaments.
III. L’arrendador ha manifestat la seva conformitat amb la continuitat del contracte
en els termes actuals, per tant a partir del 16.06.2019 ens trobem en la prorroga
prevista a l’article 10.1 de la LAU.
IV. En data 15 de maig de 2019 s’incorpora informe del responsable del Servei de
relacions ciutadanes i proximitat en que confirma la necessitat de continuar 1 any més
amb aquest lloguer cedit a l’Associació de Veïns del Mercat .
V.
A l’any 2019 ens han passat les factures de l’IBI del 2018 i la factura del
lloguer del mes de desembre, per tant no disposem de saldo suficient per pagar el
mes de maig i els 15 dies del mes de juny.(saldo real a 20.5.19 en l’AD 391,93€)
Per tant a l’AD complementària del 2019 tindrà un import de 4.203,55€ per poder
pagar el mes de maig i els 15 dies de juny i des de l’1 de juliol a desembre de 2019.

Fonaments de Dret
I.- Disposició addicional segona apartat primer 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, sobre competències de l’alcaldia en matèria de contractació.
II.- Art.53.o) 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, en el mateix.
III.- Llei 29/1994 de 24 de novembre d’Arrendaments Urbans.

Vista la proposta de la directora i del regidor en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals
de data 30 de maig de 2019, de l’informe tècnic de data 15 de maig de 2019 i de
l’informe Jurídic de data 24 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 4.203,35-€
segons document comptable en fase prèvia núm. 920190003789 i aprovar
l’autorització i disposició de la despesa per import de 500€ segons document
comptable en fase prèvia núm.920190003793 a favor de JUAN
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022
9203A 20200 i ingressar-lo al núm. de compte: 0081 1669 3

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa pluriennal per import de
3.082,60.- segons document comptable en fase prèvia núm. 920199000176, i aprovar
l’autorització i disposició de la despesa per import de 700€ segons document
comptable en fase prèvia núm.920199000189 a favor de
a càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022
9203A 20200 i ingressar-lo al núm. de compte : 0081 1669
Tercer.-

Notificar la present resolució a la Intervenció Municipal i a l’Interessat

9. APROVAR EL PAGAMENT DE COSTES EN EL PROCEDIMENT RCA 6492/18 DEL
TRIBUNAL SUPREM. EXP. 63/2019/SGSJ-E
Identificació de l’expedient
Òrgan
Judicial:
Núm.
de
recurs:
Part Actora:
Part
Demandada:
Acte
recorregut:

Costes:

Tribunal Suprem Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa
6492/2018
Ajuntament de Rubí
INCASOL

Recurs de Cassació contra la sentencia núm.
549 de data 08.06.18 de la Secció Tercera de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya.
1.000€

Fets
1.
En data 21.03.2019, la Secció Tercera del Tribunal Suprem i dins el recurs de
referència dictà una Providencia, que inadmitia a tràmit el recurs presentat per
l’Ajuntament i condemnà en costes a la Corporació, en un màxim de 1.000€.
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2.
En data 20.05.2019, dictà la refereida Sala del TS, Decret en que acordà aprovar
la taxació de costes de les presents actuacions en la quantitat de 1.000€.
Fonaments de dret
Providència de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TS de data
20 de maig de 2019, referida al fet I.
Vista la proposta de la Directora i del Regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, així com
de l’informe juridic de data 27 de maig de 2019.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de pagament
en fase ADO de 1.000€ en concepte de pagament en costes amb càrrec a la partida
2U022 9203B 22604 amb núm. d’apunt previ 920190004023 que s’haurà de fer
efectiva al compte de dipòsits i consignacions del Tribunal Suprem Secció Tercera de
la Sala Contenciosa Administrativa, al Banc de Santander núm. de compte ES55 0049
3569 9200 0500 1274, amb el concepte de transferència 2409-0000-80-6492-18.
Segon.- Notificar aquesta resolució a comptabilitat municipal, a l’Interventor general de
l’Ajuntament de Rubí, a Tresoreria i posar-ho en coneixement del Tribunal Suprem.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR EL CONVENI PROGRAMA “MAGNET. ALIANCES PER A L’ÈXIT EDUCATIU”
A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MITJANÇANT L’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS EXP. 241/2019/PERSONESE
Vist que des del curs escolar 2017-2018 l’Ajuntament de Rubí participa en el
programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” que van implementar entre la
Fundació Jaume Bofill, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma
de Barcelona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i on
varen triar les escoles Pau Casals i Montessori com a centres Magnet a Rubí.
Vist que al desembre de 2018 la Diputació de Barcelona s’adhereix com a nou
membre al programa, acordant un suport econòmic específic per al curs 17-18, i un
conveni específic de col·laboració per als anys 2019 i 2020, que ens permetrà ampliar
i millorar l’eficiència de l’Ajuntament de Rubí en els processos inherents a la
consecució de l’escolarització equilibrada, en el quals és necessari la intervenció i
participació en aspectes com la planificació, la matriculació i l’escolarització d’infants i
joves del propi municipi.
Vist que l’objecte d’aquest conveni és el d’acompanyar els centres educatius en el
desenvolupament d’un programa educatiu innovador en aliança amb una institució
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d’excel·lència (Filmoteca Nacional de Catalunya per a l’Escola Pau Casals i Fundació
CIM de la UPC per a l’escola Montessori) per tal de reduir la segregació escolar,
afavorir la igualtat d’oportunitats educatives i avançar en l’èxit educatiu de tots els
alumnes.
Vist que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona
se’ns comunica la voluntat d’establir un conveni específic de col·laboració que
comporta un suport econòmic de la Diputació de 11.200,00 euros per a l’any 2019 i
11.200,00 euros per a l’any 2020, així com una aportació per part de l’Ajuntament de
Rubí de 2.000,00 euros per a l’any 2019 i 2.000,000 euros per a l’any 2020.
Vist que com s’indica al pacte SEGON: Actuacions a desenvolupar per al compliment
del Conveni, l’Ajuntament de Rubí té entre d’altres actuacions a emprendre, la de
definir el projecte conjuntament amb el centre educatiu participant, efectuar una
aportació econòmica per a l’adquisició d’equips i mitjans audiovisuals i per al
finançament de despeses relatives a l’execució del projecte dins del centre.
El Servei d’Educació preveu destinar els recursos aportats per la Diputació de
Barcelona i els compromesos per l’Ajuntament de Rubí a actuacions que responguin a
les previsions del projectes que defineixi conjuntament amb els centres educatius del
projecte Magnet, sempre que s’emparin en el marc de les competències municipals.
Aquestes actuacions podran implicar la contractació de béns i serveis per cedir-los als
centres educatius i/o l’aportació als centres educatius dels recursos econòmics que
siguin necessaris a través de la formula que resulti més adequada jurídicament.
Atès que a l’aplicació pressupostària d’ingressos de subvenció 3U036 3260A 22799
està previst aquest ingrés, així com s’ha establert la RC amb núm. 920190003560 per
al 2019 i 920199000173 per al 2020 per a l’aportació de l’Ajuntament.
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 17 de maig de 2019, l’informe
jurídic de data 14 de maig de 2019, l’informe de la tècnica del Servei d’Educació de
data 14 de maig de 2019 i la memòria justificativa 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar el referit conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i la
Diputació de Barcelona mitjançant l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
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Segon.- Aprovar el document comptable CI amb número d’operació 920199100004 i
donar trasllat als serveis econòmics municipals per a la seva comptabilització i per a la
comptabilització de les RC 920190003560 i 920199000173.
Tercer.- Donar trasllat a de la present resolució a la senyora Ana Maria Martínez
Martínez alcaldessa de Rubí per a la signatura del conveni.
Quart.- Retornar a la Diputació de Barcelona el Conveni un cop signat, a través de
l’EACAT.
Cinquè.- Vetllar per la publicació del Conveni al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

2. ATORGAR A L'ENTITAT CE OLÍMPIC CAN FATJÓ UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
NOMINATIVA MITJANÇANT CONVENI PER A LES ACTIVITATS FEDERADES I DE JOCS
ESPORTIUS ESCOLARS DELS EQUIPS DE FUTBOL PER A LA TEMPORADA 2018-2019
EXP. 207/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el 12 d’abril de 2019 amb registre d’entrada número
2019011812, l’entitat C.E. Olímpic de Can Fatjó, amb NIF G59527903, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Rubí una subvenció dinerària de 18.000,00 €, per al finançament de la
temporada esportiva federada i de jocs esportius escolars 2018 – 2019.
L’entitat ha presentat els projectes de l’esmentada actuació i el respectiu pressupost
d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 8 de maig de 2019.
a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de
“Subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019” i que va
ser aprovat pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu una subvenció nominativa
d’import 18.000,00 € per finançar la temporada esportiva federada i de jocs
esportius escolars amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040 3410C
48007.
b) Aquesta subvenció nominativa s’empara en la Fitxa annex G)4 del Pla
Estratègic de subvencions 2019 – 2021, aprovat per decret d’Alcaldia de 21
de març de 2019, per a la línia de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica
esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en
l’esport local de Rubí i la seva projecció exterior per entitats esportives
inscrites al REC municipal”.
FONAMENTS DE DRET
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. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza la subvenció a subscriure entre les
parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U040.3410C.48007, amb
número d’apunt previ 920190003018.
Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 3 de juny de 2019,
l’informe tècnic del servei gestor de data 8 de maig de 2019 i de l’informe jurídic de
data 31 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.
PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat C.E. Olímpic Can Fatjó una subvenció dinerària directa
nominativa de 18.000,00 € destinada al finançament de les activitats federades i de
jocs esportius escolars de la temporada esportiva 2018 – 2019.
2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
la referida subvenció.
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3r.- Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 3U040.3410C.48007 del
pressupost de l’exercici 2019, prorrogat de 2018.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable AD en fase prèvia número 920190003018 i referència NIO número
22019016446.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de la subvenció de forma anticipada a la justificació, sense la constitució de garantia
en un sol pagament del 100 % de l’import atorgat en relació a la subvenció per la
temporada esportiva federada i jocs esportius escolars 2018 – 2019.
Aquest reconeixement queda sotmès a la condició suspensiva consistent en què
l’entitat beneficiària accepti la subvenció i les seves condicions mitjançant la signatura
del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de desembre de 2019 com a data màxima per a la presentació de la
justificació.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquesta subvenció.
8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal la subvenció concedida amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
3. 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 FEBRER I ELS ENDARRERIMENTS DE SETEMBRE DE 2018 A
GENER DE 2019 NO INCLOSOS ALS
EXPEDIENTS 559/2018/PERSONES-E,
591/2018/PERSONES-E,
34/2019/PERSONES-E,
166/2019/PERSONES-E
I
189/2019/PERSONES-E EXP. 201/2019/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
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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.
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
febrer i els endarreriments de setembre de 2018 a gener de 2019 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 2 de maig de 2019:
“En tant que les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes
de febrer i els endarreriments de setembre de 2018 a gener de 2019 fan
referència als alumnes proposats com a adjudicataris pel CCVO i als alumnes
proposats per l’Ajuntament, i que la relació comptable A/2019/2627 per import de
119.770,13 € es correspon amb els imports 101.155,80 € que es proposa
avançar per l’Ajuntament de Rubí com a entitat col·laboradora del CCVO i
18.614,33€ 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 febrer i els endarreriments de setembre
de 2018 a gener de 2019 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/2019/2627 per import de 119.770,13 € 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 7 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 2 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.
PROPOSO:

Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació A/2019/2627 per import de 119.770,13 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

4. ATORGAR A L'ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA RUBÍ UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
MITJANÇANT CONVENI PER A LES ACTIVITATS FEDERADES I ESCOLARS DE LA
TEMPORADA 2018-2019. EXP. 198/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el 5 d’abril de 2019 amb registre d’entrada número
2019011140, l’entitat UNIÓ ESPORTIVA RUBÍ, amb NIF G59183806, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Rubí una subvenció dinerària de 61.000,00 €, per al finançament de
les competicions escolars i federades de la temporada esportiva 2018 – 19.
L’entitat ha presentat el projecte de l’esmentada actuació i el respectiu pressuposts
d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 3 de maig de 2019:
a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de
“Subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019” i que va ser
aprovat pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu una subvenció nominativa
d’import 61.000,00 € per finançar l’activitat de la temporada esportiva federada i
de jocs esportius escolars, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040
3410C 48006.
b) Aquesta subvenció nominativa s’empara en la Fitxa annex G)4 del Pla
Estratègic de subvencions 2019-2021, aprovada per decret d’Alcaldia de 21 de
març de 2019, per a la línia de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica
esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en l’esport
local de Rubí i la seva projecció exterior per entitats esportives inscrites al REC
municipal”.
FONAMENTS DE DRET
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. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza les subvencions a subscriure entre
les parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a la partida 3U040 3410C 48006, amb
número d’apunt previ 920190002639.
Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora en
funcions delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 3 de juny de 2019,
l’informe tècnic del servei gestor de data 3 de maig de 2019 i de l’informe jurídic de
data 3 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.
PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat UNIÓ ESPORTIVA RUBÍ una subvenció dinerària directa
nominativa de 61.000,00 € destinada al finançament de l’activitat esportiva federada i
de Jocs Esportius Escolars a realitzar durant la temporada 2018 – 19.
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2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
la referida subvenció.
3r.- Imputar la despesa a la partida pressupostària 3U040 3410C 48006 del pressupost
de l’exercici 2019, prorrogat de 2018.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable AD en fase prèvia número 920190002639, i referència NIO número
22019015280.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de la subvenció de 61.000,00 € de forma anticipada a la justificació, pel seu import
íntegre i sense la constitució de garantia. Aquest reconeixement queda sotmès a la
condició suspensiva consistent en què l’entitat beneficiària accepti les subvencions i
les seves condicions mitjançant la signatura del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de desembre de 2019 com a data màxima per a la presentació de la
justificació.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquestes subvencions.
8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal la subvenció concedida amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
5. ATORGAR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA MITJANÇANT CONVENI AL CLUB
PETANCA LAS TORRES RUBÍ PER A LES ACTIVITATS DE LA TEMPORADA ESPORTIVA
2019 I OPEN DE PETANCA CIUTAT DE RUBÍ 2019 EXP. 197/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el 29 de març de 2019 amb registre d’entrada número
2019010156, l’entitat Unió Petanca las Torres – Rubí, amb NIF G61139432, ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí una subvenció dinerària de 5.000,00 €, per al
finançament de les activitats federades de la temporada esportiva 2019 i per
l’organització de l’Open de petanca Ciutat de Rubí 2019.
L’entitat ha presentat els projectes de les esmentades actuacions i els respectius
pressupostos d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 3 de maig de 2019.
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a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de les
“subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019”que va ser
aprovat pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu una subvenció nominativa
d’import 5.000,00 € per finançar la temporada esportiva federada de
petanca i per l’organització de l’Open de petanca Ciutat de Rubí, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040 3410C 48022.
b) Aquesta subvenció nominativa s’empara en la Fitxa annex G) 4 del Pla
Estratègic de subvencions 2019 – 2021, aprovat per decret d’alcaldia de 21
de març de 2019, per a la línia de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica
esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en
l’esport local de Rubí i la seva projecció exterior per entitats esportives
inscrites al REC municipal”.
FONAMENTS DE DRET
. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza la subvenció a subscriure entre les
parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U040.3410C.48022, amb
número d’apunt previ 920190002582.
Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora en
funcions delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 6 de juny de 2019,
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l’informe tècnic del servei gestor de data 3 de maig de 2019 i l’informe jurídic de data 3
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.
PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat Unió Petanca Las Torres Rubí una subvenció dinerària directa
nominativa de 5.000,00 € destinada al finançament de les activitats federades de la
temporada esportiva de petanca 2019 i per l’organització de l’Open Ciutat de Rubí de
Petanca 2019.
2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
la referida subvenció.
3r.- Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 3U040.3410C.48022 del
pressupost de l’exercici 2019, prorrogat de l’any 2018.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable AD en fase prèvia número 920190002582 i referència NIO número
22019010473.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de la subvenció de forma anticipada a la justificació, pel seu import íntegre i sense la
constitució de garantia. Aquest pagament queda sotmès a la condició suspensiva
consistent en què l’entitat beneficiària accepti la subvenció i les seves condicions
mitjançant la signatura del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de gener de 2020 com a data màxima per a la presentació de la
justificació.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquesta subvenció.
8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal la subvenció concedida amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
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6. ATORGAR A L'ENTITAT CF JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA MITJANÇANT CONVENI PER A LES COMPETICIONS ESCOLARS I FEDERADES
DE LA TEMPORADA 2018-2019 EXP. 200/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el dia 8 d’abril de 2019 amb registre d’entrada número
2019011331, l’entitat CF Juventud 25 de septiembre, amb NIF G59466011, ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí una subvenció dinerària de 18.000,00 €, per al
finançament de les activitats de la temporada esportiva 2018-2019.
L’entitat ha presentat el projecte de l’esmentada actuació i el respectiu pressupost
d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 8 de maig de 2019.
a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de
“Subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019” i que va ser
aprovat pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu una subvenció nominativa
d’import 18.000,00 € per finançar l’activitat esportiva federada i de jocs
esportius escolars de la temporada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3U040 3410C 48009.
b)

Aquesta subvenció nominativa s’empara en la Fitxa annex G)4 del Pla
Estratègic de subvencions 2019-2021, aprovada per decret d’Alcaldia de 21 de
març de 2019, per a la línia de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica
esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en l’esport
local de Rubí i la seva projecció exterior per entitats esportives inscrites al REC
municipal”.

FONAMENTS DE DRET
. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
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. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza la subvenció a subscriure entre les
parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U040.3410C.48009, amb
número d’apunt previ 920190002665.
Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 3 de juny de 2019,
l’informe tècnic del servei gestor de data 8 de maig de 2019 i de l’informe jurídic 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.
PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat CF Juventud 25 de septiembre la següent subvenció dinerària
directa nominativa i pel següent import:
- una de 18.000,00 € destinada al finançament de les activitats de la temporada
esportiva federada i de jocs esportius escolars 2018-2019,
2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
la referida subvenció.
3r.- Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 3U040.3410C.48009 del
pressupost de l’exercici 2019, prorrogat de 2018.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable AD en fase prèvia número 920190002665 i referència NIO número
22019015291.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de la subvenció de 18.000,00 € per les competicions federades i escolars de la
temporada 2018-2019, de forma anticipada a la justificació, pel seu import íntegre i
sense la constitució de garantia. Aquest reconeixement queda sotmès a la condició
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suspensiva consistent en què l’entitat beneficiària accepti la subvenció i les seves
condicions mitjançant la signatura del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de desembre de 2019 com a data màxima per a la presentació de les
justificacions.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquesta subvenció.
8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal la subvenció concedida amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
7. ATORGAR A L'ENTITAT UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ UNES SUBVENCIONS DIRECTES
NOMINATIVES MITJANÇANT CONVENI PER LES COMPETICIONS ESCOLARS I
FEDERADES DE LA TEMPORADA 18-19 I PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES
PISTES D'ATLETISME DE CAN ROSÉS, ANY 2019. EXP. 165/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el 22 de març de 2019 amb registre d’entrada número
2019009517, l’entitat Unió Atlètica Rubí, amb NIF G60571668, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Rubí unes subvencions dineràries de 12.000,00 €, per al finançament
de la temporada esportiva 2018 – 2019 i de 76.000,00 € per al finançament la gestió
(control, manteniment i conservació) de la pista d’atletisme municipal de Can Rosés,
any 2019
L’entitat ha presentat els projectes de les esmentades actuacions i els respectius
pressupostos d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 3 de maig de 2019.
a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de les
“subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019” que va ser
aprovat pel Ple de 2 de maig de 2019, preveu les següents subvencions
nominatives:
• Per import 9.000,00 € per finançar la temporada esportiva 2018 – 2019,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040 3410C 48010.
• Per import de 76.000,00 € per finançar la gestió (control, manteniment i
conservació) de la pista d’atletisme municipal de Can Rosés any 2019, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040.3420A.48002.
b) Aquestes subvencions nominatives s’emparen en les Fitxes annex G) 4 i L) 2 del

Pla Estratègic de subvencions 2019 – 2021, aprovat per decret d’alcaldia de 21 de
març de 2019, per a les línies de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica
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esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en l’esport local
de Rubí i la seva projecció exterior per entitats esportives inscrites al REC
municipal” i “Ajuts per garantir la vigilància, la conservació, el manteniment i la
millora de les instal·lacions esportives de la ciutat”.

FONAMENTS DE DRET
. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza les subvencions a subscriure entre
les parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U040.3410C.48010, amb
número d’apunt previ 920190001940 i a l’aplicació 3U040.3420A.48002, amb número
d’apunt previ 920190001938.
Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 3 de juny de 2019,
l’informe tècnic del servei gestor de data 3 de maig de 2019 i de l’informe jurídic de
data 3 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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PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat Unió Atlètica Rubí les següents subvencions dineràries directes
nominatives i pels següents imports:
• 9.000,00 € destinats al finançament de la temporada esportiva vinculada a les
competicions escolars i federades d’atletisme de la temporada esportiva 2018 –
2019.
• 76.000,00 € per la gestió (control, manteniment i conservació) de la pista
d’atletisme de Can Rosés, any 2019.
2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
les referides subvencions.
3r.- Imputar la despesa a les aplicacions pressupostàries 3U040.3410C.48010 i
3U040.3420A.48002 del pressupost de l’exercici 2019, prorrogat de 2018.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, dels documents
comptables AD en fase prèvia número 920190001940 i 920190001938 i referència
NIO número 22019009891 i 220190019888.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de les subvencions de forma anticipada a la justificació, sense la constitució de
garantia de la forma següent:
- Un únic pagament del 100 % de l’import atorgat en relació a la subvenció per la
temporada esportiva de les competicions federades i d’escola esportiva
d’atletisme de la temporada 2018 – 2019, de 9.000,00 €
- Un pagament del 50 % per la gestió (control, manteniment i vigilància) de la pista
d’atletisme municipal de Can Rosés de 38.000,00 €.
- Un segon pagament de 38.000,00 € que correspon al 50% restant per la gestió
(control, manteniment i vigilància) de la pista d’atletisme municipal de Can
Rosés, a efectuar durant el mes de juliol de 2019.
Aquest reconeixement queda sotmès a la condició suspensiva consistent en què
l’entitat beneficiària accepti les subvencions i les seves condicions mitjançant la
signatura del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de gener de 2020 com a data màxima per a la presentació de la
justificació.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquestes subvencions.
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8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

8. ATORGAR A L'ENTITAT HCR CENT PATINS UNES SUBVENCIONS DIRECTES
NOMINATIVES MITJANÇANT CONVENI PER L'ACTIVITAT FEDERADA, COMPETICIONS
NACIONALS I INTERNACIONALS I PER L'ESCOLA ESPORTIVA TEMP.18-19 EXP.
164/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el 22 de març de 2019 amb registre d’entrada número
2019009551, l’entitat HCR CENT PATINS, amb NIF G61004412, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Rubí unes subvencions dineràries de 20.000,00 €, per al finançament
de les competicions nacionals i internacionals i competicions catalanes federades de la
temporada 2018 – 19 i de 1.200,00 € per al finançament d’una escola esportiva de
hoquei línia, temporada 2018 – 2019.
Mitjançant instància presentada el 2 de maig de 2019 amb registre d’entrada número
2019013490, la mateixa entitat presenta modificacions de la sol·licitud anteriorment
enunciada amb pressupostos modificats relacionats amb la participació del sènior
masculí i femení en competicions nacionals i internacionals, sense tenir en compte la
participació en la Copa del Rei i la Reina que va se objecte de subvenció
extraordinària. Aquestes modificacions se sumen i configuren els projectes presentats
anteriorment presentats relacionats amb l’organització de la temporada esportiva
federada d’àmbit català 2018 – 2019, per l’activitat del Sènior masculí (lliga nacional
Elit Masculina), per l’activitat del Sènior femení (lliga nacional Elit Femenina i copa
d’Europa) i l’organització d’una escola esportiva escolar. En aquesta mateixa instància
sol·liciten subvencions a l’Ajuntament de Rubí per a desenvolupar les activitats
presentades per un total de:
• 12.000,00 € per finançar l’activitat esportiva de les competicions federades.
• 1.200,00 € pel funcionament d’una escola esportiva.
L’entitat ha presentat els projectes de les esmentades actuacions i els respectius
pressupostos d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 7 de maig de 2019:
a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de les
“subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019”que va ser
aprovat pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu les següents subvencions
nominatives: un import de 9.000,00 € per finançar les competicions nacionals i
internacionals i competicions catalanes federades de la temporada esportiva, amb
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càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040 3410C 48003, i de 1.000,00 € per
finançar l’organització d’una escola esportiva de hoquei línia de la temporada
esportiva, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040.3410A.48019.
b)

Aquestes subvencions nominatives s’emparen en les Fitxes annex G) 4 i G) 5 del
Pla Estratègic de subvencions 2019 – 2021, aprovat per decret d’alcaldia de 21 de
març de 2019, per a les línies de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica
esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en l’esport local
de Rubí i la seva projecció exterior per entitats esportives inscrites al REC
municipal” i “Ajuts per potenciar la pràctica esportiva de temporada adreçada
específicament a infants i joves en edat escolar vinculats al programa de Jocs
Esportius Escolars a Rubí”.

c)

Que l’entitat ha sol·licitat subvencions al Consell Català de l’Esport d’acord amb la
convocatòria de subvencions oberta per aquesta institució de data 16 de
novembre de 2018, resolució PRE/2719/2018 i vinculada amb les bases
reguladores del procediment de subvencions per l’organització i participació en
activitats esportives federades, resolució PRE/1846/2017. Les subvencions
sol·licitades són compatibles amb la petició formulada a l’Ajuntament de Rubí
d’acord amb l’article 3.3 de les esmentades bases generals. Actualment l’entitat té
una resolució provisional de concessió de les esmentades subvencions. Aquestes
subvencions han estat reflectides en la documentació aportada per l’entitat i no
representen un sobrefinançament de l’activitat organitzada.

FONAMENTS DE DRET
. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
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o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza les subvencions a subscriure entre
les parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U040.3410C.48003, amb
número d’apunt previ 920190003261 i a l’aplicació 3U040.3410A.48019, amb número
d’apunt previ 920190001899.
Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 3 de juny de 2019,
l’informe tècnic del servei gestor de data 7 de maig de 2019 i l’informe jurídic 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.
PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat HCR Cent Patins les següents subvencions dineràries directes
nominatives i pels següents imports:
- una de 9.000,00 € destinada al finançament de les activitats de competicions
nacionals i internacionals i temporada esportiva de competicions catalanes, que
comprenen: la participació del sènior masculí i del sènior femení en
competicions d’àmbit nacional i internacional i la participació en competicions
federades d’àmbit català per la temporada 2018 – 2019.
- una altra de 1.000,00 € per l’organització d’una escola esportiva a la ciutat de
Rubí, durant la temporada 2018 – 2019.
2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
les referides subvencions.
3r.- Imputar les despeses a les aplicacions pressupostàries 3U040.3410C.48003 i
3U040.3410A.48019 del pressupost de l’exercici 2019, prorrogat de l’any 2018.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, dels documents
comptables AD en fase prèvia número 920190003261 i 920190001899, i referència
NIO número 22019016699 i 22019009853.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de les subvencions de forma anticipada a la justificació, sense la constitució de
garantia en un sol pagament del 100 % de l’import atorgat en relació a les subvencions
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de la temporada esportiva de competició federada de 9.000,00 € i de l’escola esportiva
de 1.000,00 €.
Aquest reconeixement queda sotmès a la condició suspensiva consistent en què
l’entitat beneficiària accepti les subvencions i les seves condicions mitjançant la
signatura del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de desembre de 2019 com a data màxima per a la presentació de les
justificacions.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquestes subvencions.
8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

9. ATORGAR A L'ENTITAT CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA UNES SUBVENCIONS
DIRECTES NOMINATIVES MITJANÇANT CONVENI PER L'ACTIVITAT FEDERADA
TEMPORADA 18-19, L'ESCOLA ESPORTIVA TEMP.18-19 I PER LA GESTIÓ I
DINAMITZACIÓ DEL PAVELLÓ I LA PISTA DE GESPA ARTIFICIAL DE CAN ROSÉS, ANY
2019. EXP. 163/2019/PERSONES-E

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el 19 de març de 2019 amb registre d’entrada número
2019009057, el Club Esportiu Rubí Futbol Sala, amb NIF G60208972, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Rubí tres subvencions dineràries de 18.000,00 €, 3.100,00 € i
66.669,00 € per al finançament de la temporada esportiva 2018 – 19, l’escola esportiva
temporada 2018 – 19 i el projecte de dinamització del pavelló i la pista de gespa
artificial de Can Rosés 2019, respectivament.
L’entitat ha presentat els projectes de les esmentades actuacions i els seus respectius
pressupostos d’ingressos i despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 3 de maig de 2019.
a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de les
“subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019”que va ser aprovat
pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu les següents subvencions nominatives:
• Per import de 15.000,00 € per finançar l’activitat esportiva federada, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3U040 3410C 48008
• Per import de 3.100,00 € pel funcionament d’una escola esportiva, amb càrrec a
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l’aplicació pressupostària 3U040 3410A 48015
• Per import de 64.669,00 € per la dinamització del pavelló poliesportiu de Can
Rosés, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U040 3420A 48000
b) Aquestes subvencions nominatives s’emparen en les Fitxes annex G) 4, G) 5 i L) 2
del Pla Estratègic de subvencions 2019 – 2021, aprovat per decret d’alcaldia de 21 de
març de 2019, per a les línies de subvenció “Ajuts per potenciar la pràctica esportiva
de temporada o puntual amb un alt impacte o demanda en l’esport local de Rubí i la
seva projecció exterior per entitats esportives inscrites al REC municipal”, “Ajuts per
potenciar la pràctica esportiva de temporada adreçada específicament a infants i joves
en edat escolar vinculats al programa de Jocs Esportius Escolars a Rubí” i “Ajuts per
garantir la vigilància, la conservació, el manteniment i la millora de les instal·lacions
esportives de la ciutat”, respectivament.
FONAMENTS DE DRET
. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les subvencions
concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció del
dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza les subvencions a subscriure entre
les parts, la qual figura a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a les aplicacions pressupostàries:
3U040 3410C 48008, amb número d’apunt previ 920190001871
3U040 3410A 48015, amb número d’apunt previ 920190001839
3U040 3420A 48000, amb número d’apunt previ 920190001847
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Vist la proposta del regidor en funcions d’Esports amb el vistiplau de la regidora en
funcions delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 3 de juny de 2019,
l’informe tècnic del servei gestor de data 3 de maig de 2019 i de l’informe jurídic de
data 3 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.
PROPOSO:

1r.- Atorgar a l’entitat CLUB ESPORTIU RUBÍ FUTBOL SALA tres subvencions
dineràries directes nominatives de:
• 15.000,00 €, destinada al finançament de l’activitat esportiva federada a realitzar
durant la temporada 2018 – 19.
• 3.100,00 € destinada al finançament del funcionament d’una escola esportiva, a
realitzar durant la temporada 2018 – 19.
• 64.669,00 €, destinada al finançament de la dinamització del pavelló poliesportiu i el
camp de gespa artificial de Can Rosés, a realitzar durant l’exercici 2019.
2n.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització de
les referides subvencions.
3r.- Imputar la despesa a les partides pressupostàries 3U040 3410C 48008, 3U040
3410A 48015 i 3U040 3420A 48000 del pressupost de l’exercici 2019.
4t.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, dels documents
comptables AD en fase prèvia números 920190001871, 920190001839 i
920190001847 i referències NIO número 22019009827, 22019009804 i 22019009812.
5è.- Conforme estableix el pacte quart del conveni, reconèixer l’obligació de pagament
de les subvencions de forma anticipada a la justificació, sense la constitució de
garantia i pels següents imports i règims de pagament:
•
Un sol pagament del 100% de l’import atorgat en relació a la subvenció de
l’activitat esportiva federada, de 15.000,00 €.
•
Un sol pagament del 100% de l’import atorgat en relació a la subvenció de
l’Escola esportiva, de 3.100,00 €.
•
Un primer pagament de 32.334,50€, corresponent al 50% de la subvenció per a
la Dinamització del Pavelló i de la pista de gespa de Can Rosés.
•
Un segon pagament de 32.334,50€, que correspon al 50% restant de la
subvenció per a la Dinamització del Pavelló i de la pista de gespa de Can Rosés,
durant el mes de juliol de 2019.
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Aquest reconeixement queda sotmès a la condició suspensiva consistent en què
l’entitat beneficiària accepti les subvencions i les seves condicions mitjançant la
signatura del conveni que s’aprova.
6è.- Fixar el 31 de gener de 2020 com a data màxima per a la presentació de la
justificació.
7è.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació preceptiva
relacionada amb aquestes subvencions.
8è.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
9è.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

10. APROVAR LES RELACIONS DE DESPESA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
REFERENT A LA QUOTA 2019 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT. EXP. 13/2019/SCIDC-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/2019/657
N. Operació
Fase
920190001949 ADO

Data
5/02/2019

Anualitat
2019

Data:27/03/2019
Aplicació
3U059.9242A2269923

Import
5.500 €

Import: 5.500€
Nom Tercer
C. Gestor
Fons Català de
Ciutadania
Cooperació al
Desenvolupament

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 16/04/2019,
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.
PROPOSO:

Primer-. Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’han relacionat.
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Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per la seva comptabilització
definitiva.
11. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA GESTIÓ DEL CURS 2017-2018 DE LES BRESSOL :
LLUNA I SOL, SOLET EXP. 20/2019/PERSONES-E

Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2010 s'adjudicà
definitivament a l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L. el contracte per a la
gestió, en règim de concessió, de serveis públics de les Escoles Bressol Municipals
Lluna i Sol solet.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2018, s’acordà la
pròrroga del contracte de referència dels de l’1 de setembre del 2018 fins al 31 d’agost
de 2019.
La Junta de Govern local de data 29 de novembre de 2017, va aprovar el pressupost de
gestió del curs 2017-2018, de les escoles bressol municipal Lluna i Sol,solet.
D'acord amb el que disposen les Clàusules 20) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el contractista ha de presentar durant la segona quinzena del mes de
setembre :
- La liquidació del pressupost global o compte d’explotació de la concessió,
desglossat per centres i serveis, corresponent a l’anualitat finalitzada, amb la
documentació suport justificativa de les despeses i els ingressos.
- L’informe sobre les desviacions produïdes respecte de la proposta de pressupost
global aprovada.
L'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L. ha presentat tota la documentació
esmentada per registre d’entrada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania num. 2018027761
i num. 2018039165 respectivament de tot el curs escolar i de cada escola bressol
municipal.
Les Clàusules 34) i 35) del mateix plec regulen la composició i funcions de la Comissió
de Seguiment.
Vista l'acta de la Comissió de Seguiment datada el 25 d’octubre de 2018.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data
16 de gener de 2019 i de l’informe tècnic emès des del Servei d’Educació de data 15 de
gener de 2019, que consten en 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la liquidació de la gestió econòmica del curs 2017-2018, de l'Escola
Bressol Municipal Lluna pel període compres entre 01.09.2017 - 31.08.2018 amb les
següents quanties:
a) Despeses: 567.663,68 €

b) Ingressos: 576.715,50 €

Segon.- Aprovar la liquidació de la gestió econòmica del curs 2017-2018, de l'Escola
Bressol Municipal Sol,solet pel període comprès entre 01.09.2017 - 31.08.2018 amb les
següents quanties:
a) Despeses: 585.441,30 €

b) Ingressos: 546.276,26 €

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària SE Cavall de Cartró SL.
12. CONCESSIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS AL TRANSPORT URBÀ ALS ALUMES DE 4T
D’ESO I EDUCACIÓ POST OBLIGATÒRIA DE L’INS. FOIX. CURS 17-18 EXP.
254/2019/PERSONES-E

Assumpte: Resolució de la convocatòria d’ajut de transport urbà als alumnes de 4rt
ESO i d’educació post –obligatòria de d’institut JV Foix, reconeixement de l’obligació i
pagament dels ajuts concedits
ANTECEDENTS
El Ple Municipal, en sessió de 29 d’abril de 2014, va aprovar les Bases reguladores de
l’ajut de transport als alumnes de 4t d’ESO i d’educació postobligatòria de l’Institut J.V.
Foix, i es van publicar al BOPB el 27 de maig de 2014. Aquestes bases encara son
vigents en tant que no s’han modificat ni derogat.
La fitxa annex número 7 del Pla estratègic de Subvencions 2016-2018, aprovat per
acord de ple en data 25 de febrer de 2016 preveu una línia de subvenció “ajudes als
alumnes de l’ institut JV Foix per a transport” per tal que els alumnes puguin accedir al
centre educatiu.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2018 aprova
l’obertura de convocatòria per a la concessió d’ajuts del transport escolar
corresponents al curs 2017-2018 fixant com termini de presentació de sol·licituds de
10 dies hàbils a partir de del dia següent de la publicació de la publicació de l’edicte
al tauler d’anuncis de la corporació i al BOPB .
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La publicació BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació es va fer el 30 d’octubre
de 2018 i la presentació de sol·licituds es va estendre des de l’endemà de la
publicació, el 31 d’octubre fins al 14 de novembre de 2018.
De l’informe tècnic emès per la tècnica del servei en data 22 de maig 2019 es desprèn
que es van presentar 5 sol·licituds d’ajuts, dins el termini establert per la convocatòria,
i que no hi ha cap motiu ni per considerar desistida ni tampoc per desestimar cap
petició.

FONAMENTS DE DRET
•
La Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
•
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aporva el Reglament de la
Llei General de Subvencions.
•
Les Bases reguladores de l’ajut de transport als alumnes de 4t d’ESO i d’educació
postobligatòria de l’Institut J.V. Foix de 29 d’abril de 2014.
Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient a l’aplicació pressupostària 3U036 3260 D
48014 del pressupost de l’exercici 2019.
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 22 de maig de 2019, i de
l’informe de la tècnica del servei d’Educació de 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.
PROPOSO:

Primer.- Resoldre la convocatòria d’ Ajuts de transport per als alumnes de 4rt d’ESO i
d’educació postobligatòria de l’ Institut J.V.Foix, i atorgant als beneficiaris identificats
amb el seu DNI l’ajut que s’indica a continuació:
Tercer
Y0218359B
47743124T
47742286J
46379076J
49554317N

Import
60,00
100,00
50,00
100,00
100,00

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament dels ajuts als beneficiaris i condicionar-la
suspensiva ment a l’acceptació per part del mateixos dels ajuts atorgats. L’acceptació
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pot ser expressa o tàcita, si en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà
de la notificació edictal de la resolució, no han fet cap manifestació escrita en contra.
Tercer.- Imputar el total despesa, per import global de 410,00€, a l’aplicació
pressupostària 3U036 3260 D 48014, i aprovar els documents comptables
d’autorització, disposició obligació relacionats a continuació:

N. Operació
920190003585
920190003586
920190003587
920190003588
920190003589

Fase
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO

Beneficiari
Y0218359B
47743124T
47742286J
46379076J
49554317N

Import
60,00
100,00
50,00
100,00
100,00

Quart.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització, en fase definitiva, dels documents comptables corresponents.
Cinquè.- D’acord amb el que estableix la Base 6 notificar aquesta resolució mitjançant
edicte que s’ha de publicar, dins el termini màxim de 10 dies hàbils, en el Tauler
d’Anuncis de la corporació. Transcorregut el termini anterior sense manifestació
escrita, l’acceptació de l’Ajut s’entendrà donada tàcitament.
Sisé.- Es procedirà al pagament del seu import íntegre mitjançant transferència.

13. ATORGAR SUBVENCIÓ DIRECTE A L'ASSOCIACIÓ L'ESBART DANSAIRE DE RUBÍ
PER
REALITZAR
LA
CAMPANYA
DE
"DANSES
TRADICIONALS"
EXP.
181/2019/PERSONES-E

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant instància presentada el dia 28 de setembre de 2018, amb registre d'entrada
2018030234, l'entitat Esbart Dansaire de Rubí ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí una
subvenció dinerària de 42.152,35€ destinada al finançament del programa de danses
tradicionals del curs 2018-2019 a realitzar a les escoles publiques, concertades,
bressol i centre d’educació especial, durant el curs 2018-2019.
L’entitat ha presentat el projecte de l’esmentada actuació i el pressupost d’ingressos i
despeses.
Segons resulta de l’informe tècnic emès pel servei gestor en data 3 de maig de 2019.
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a) El document associat al pressupost núm. 17 que recull la previsió de les
“subvencions nominatives del pressupost 2018 prorrogat al 2019” que va ser aprovat
pel Ple de 2 de maig de 2019 preveu una subvenció nominativa d´import 42.152,35 €
per finançar la campanya de dansa a les escoles, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U036 3260E 48005.
b) Aquesta subvenció nominativa s’empara en la Fitxa annex C) 3 del Pla Estratègic
de Subvencions 2019/2021, aprovat per decret d´alcaldia de 21 de març de 2019, per
a la línia de subvenció de “la promoció de la dansa tradicional a les escoles
d´educació infantil i primària i a l´escola d´educació especial”.
FONAMENTS DE DRET
. Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), article 65.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la referida llei (RGS) i article 10.2 del Pla Estratègic de Subvencions
2019-2021, conforme els quals es poden concedir subvencions directes nominatives
quan s’hagin consignat al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte
de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
. Article 28.1 de la LGS, en virtut del qual el conveni és un instrument adequat per
canalitzar les subvencions directes, essent el seu contingut mínim el que estableix
l’article 65.3 del RGS.
. Articles 18.2 i 20 de la LGS, sobre l’obligació de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions determinada informació preceptiva relativa a les
subvencions concedides.
. Articles 5 i 8.1.c) de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i articles 5, 8.1.g), 8.2 i 15.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que imposen el deure de publicar a la seu electrònica o a la pàgina web de la
corporació municipal les subvencions concedides amb indicació de llur import, objecte
o finalitat i beneficiaris, i sense perjudici de les limitacions derivades de la protecció
del dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.
. La minuta del conveni instrumental que canalitza la subvenció a subscriure entre les
parts, la qual figura a l’expedient.
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 3 de maig de 2019, l’informe
jurídic de data 3 de maig de 2019 i de l’informe de la tècnica del servei d’Educació de
data 3 de maig de 2019, que consten a l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U036 3260E 48005, amb
número d’apunt previ 920190002144.
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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.
PROPOSO:

Primer.- Atorgar a l’entitat Esbart Dansaire de Rubí una subvenció dinerària directa
nominativa de 42.152,35€ destinada al finançament del programa de danses
tradicionals del curs 2018-2019 a realitzar a les escoles publiques, concertades,
bressol i centre d’educació especial.
Segon.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre les parts per a la canalització
de la referida subvenció.
Tercer.- Imputar la despesa a la aplicació pressupostària 3U036 3260E 48005 del
pressupost de l’exercici 2019, prorrogat de l’any 2018.
Quart.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la
Comptabilitat i a la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del
document comptable en fase prèvia número 920190002144 i NIO número
22019010153.
Cinquè.- Conforme estableix el Pacte Quart del conveni, reconèixer l’obligació de
pagament de la subvenció de 42.152,35 € de forma anticipada a la justificació, pel
seu import íntegre i sense la constitució de garantia. Aquest reconeixement queda
sotmès a la condició suspensiva consistent en què l’entitat beneficiària accepti la
subvenció i les seves condicions mitjançant la signatura del conveni que s’aprova.
Sisè.- Fixar el 30 de setembre de 2019 com a data màxima per a la presentació de la
justificació.
Setè.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació
preceptiva relacionada amb aquesta subvenció.
Vuitè.- En compliment del deure de transparència, publicar a la seu electrònica o a la
pàgina web de la corporació municipal la subvenció concedida amb indicació de
l’import, objecte i beneficiari.
Novè.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

14. APROVAR ELS DOCUMENTS COMPTABLES EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL
SERVEI D'AJUDA DOMICILIÀRIA AMB REFERÈNCIA 000022/2013-CONT EXP.
170/2019/PERSONES-E
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1.
Vist l’acord de la JGL de 24 de setembre de 2013 sobre l’expedient
000022/2013-CONT que aprovava l’inici de la licitació del contracte del Servei d’Ajuda
Domiciliària amb un valor estimat de 6.796.200,00 € i amb un pressupost base de
licitació anual que s’estimava en la quantia de 1.132.700,00€ sense IVA.
Amb l’acord de la licitació es va aprovar el document comptable:
•
A previ 920139000137 amb la següent previsió:
1.178.008,00 € per a l’exercici 2014
1.178.008,00 € per a l’exercici 2015
1.178.008,00 € per a l’exercici 2016
1.178.008,00 € per a l’exercici 2017
1.178.008,00 € per a l’exercici 2018
2.
Vist que la JGL d’11 de febrer de 2014 va aprovar l’adjudicació del contracte a
l’empresa SUARA SERVEIS SCCL amb número de CIF F-17444225, però no va ser
possible aprovar la despesa corresponent fins l’obertura del pressupost.
En el moment que es va obrir el pressupost, es van aprovar el següents documents
comptables:
Respecte SAD SOCIAL
•
AD en fase prèvia 920140001171 amb la següent previsió:
18.000,00 € per al 2014
•
AD en fase prèvia 920149000047 amb la següent previsió:
38.620,00€ per al 2015
38.620,00€ per al 2016
8.046,00€ per al 2017
•
A en fase prèvia 920149000051 amb la següent previsió:
30.574,00 per al 2017
38.620,00 per al 2018
38.620,00 per al 2019
Respecte SAD PIA
•
AD en fase prèvia 920140001172 amb la següent previsió:
625.000,00€ per al 2014
•
AD en fase prèvia 920149000046 amb la següent previsió:
1.000.000,00€ per al 2015
1.000.000,00€ per al 2016
208.333,00€ per al 2017
•
A en fase prèvia 920149000053 amb la següent previsió:
791.667,00€ per al 2017
1.000.000,00€ per al 2018
1.000.000,00€ per al 2019
3.
Vist que en data 14 de març de 2014 es va signar el contracte entre l’Ajuntament
de Rubí i SUARA SERVEIS SCCL, per tres anys de vigència i tres anualitats més de
possibles pròrrogues.
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4.
Vist que en data 14 d’abril de 2017 es va aprovar la primera pròrroga del
contracte fins el 14 de març de 2018 i es va disposar la despesa amb els següents
documents comptables:
Respecte el SAD SOCIAL
•
D en fase prèvia 920170001780
Per 30.574,00€ per al 2017
•
D en fase prèvia 920179000045
Per 8.046,00 per al 2018
Respecte el SAD PIA
•
D en fase prèvia 920170001788
Per 791.667,00 € per al 2017
•
D en fase prèvia 920179000046
Per 208.333,00€ per al 2018
5.
Vist que en data 19 de desembre de 2017 es va aprovar la segona pròrroga del
contracte fins el 14 de març de 2019 i es va disposar la despesa amb els següents
documents comptables:
Respecte el SAD SOCIAL
•
D en fase prèvia 920179000270
Per 30.574,00€ per al 2018
Per 8.046,00 per al 2019
Respecte el SAD PIA
•
AD en fase prèvia 920179000271
Per 791.667,00 € per al 2018
Per 208.333,00€ per al 2019
6.
Vist que no s’ha procedit a formalitzar la tercera pròrroga del contracte i que,
d’acord amb les dades que reflecteix la comptabilitat de l’aplicació 3U033 2330 22799,
tenim les següents autoritzacions de despesa amb saldo vinculat per a l’exercici 2019
que no es preveu disposar:
•
A en fase prèvia 920149000051 i operació 220149000023
Per 38.620,00€
•
A en fase prèvia 920149000053 i operació 220149000024
Per 791.667,00€
7.
D’acord amb l’informe tècnic del servei gestor de data 24 d’abril de 2019, cal
anul·lar els documents comptables que retenen el crèdit que no es preveu disposar
amb motiu de la no tramitació de la tercera pròrroga del contracte.
8.
Tenint en compte que s’ha procedit a generar els següents documents
comptables:
Respecte EL SAD SOCIAL
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•
A/ en fase prèvia 920190002636 vinculat amb el document comptable A amb nº
d’operació 92014000023 per alliberar 38.620,00 €.
Respecte EL SAD PIA
•
A/ en fase prèvia 920190002360 vinculat amb el document comptable A amb
número d’operació 92014000024 per alliberar 791.667,00 €.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 30 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 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.
PROPOSO:

Primer.- Acordar, en relació al contracte del Servei d’Ajuda Domiciliària amb referència
000022/2013-CONT l’aprovació dels següents documents comptables:
A/ en fase prèvia 920190002359
A/ en fase prèvia 920190002360
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics municipals per a la comptabilització de
les operacions aprovades i al servei de contractació per tal que tingui constància i
incorpori aquest acord a l’expedient 000022/2016-CONT.
15. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ
RUBINENCA PER A LA KULTURA AUDIOVISUAL (ARKAM), PER AL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES, DE L’ANY 2018. EXP. 45/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
Mitjançant sol·licituds presentades els dies 25 de maig, 11 i 19 d’octubre de 2018, amb
registre d'entrada número 2018017811, 2018031855 i 2018032495, l’Associació
Rubinenca per a la Kultura Audiovisual i Musical (ARKAM), ha sol·licitat a l'Ajuntament
de Rubí, una subvenció de 5.303,00 € per a fer front a l’organització del Festival
Internacional de Curtmetratges, Infest 2018.
El document número 5 del Pressupost de l’exercici 2018 en l’apartat de Pressupost de
despeses Capítol IV. Transferències corrents preveu la subvenció nominativa
Subvenció ARKAM pel festival internacional de curtmetratges amb un import de
5.400,00 € i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48015.
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport al Festival internacional de
curtmetratges, de l’Associació Rubinenca per a la Kultura Audiovisual i Musical
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(ARKAM). Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Associació Rubinenca per
a la Kultura Audiovisual i Musical (ARKAM) han assumit un seguit de compromisos
que s’expliciten en el conveni de subvenció i col·laboració adjunt, que ha possibilitat la
realització d’aquesta activitat.
Vist l’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
podia ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet amb anterioritat a
la finalització del termini de justificació.
En el Ple de 28 de novembre de 2018 es van adoptar entre d’altres els següents
acords:
Modificar la fitxa 33 del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per el
període 2016-2018, per tal que inclogui la subvenció directa nominativa a l’Associació
Rubinenca per a la Kultura Audiovisual i Musical (ARKAM) per l’organització del
festival INFEST, mitjançant el contingut que es proposa a la nova fitxa 33 que
s’adjunta a aquesta resolució.
I pel que fa a la modificació pressupostària:
Aprovar la modificació de l’annex de subvencions nominatives del pressupost de
l’exercici 2018, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió
extraordinària de data 1 de febrer de 2018, en el sentit d’incloure la subvenció
nominativa a l’Associació Rubinenca per a la Kultura Audiovisual i Musical (ARKAM)
per l’organització del festival Internacional de Curtmetratges (INFEST). No obstant,
restarà supeditat a l’aprovació de l’expedient de la modificació del Pla Estratègic de
subvencions
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 28 de desembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 5.303,00 €, a l’entitat Associació Rubinenca per a
la Kultura Audiovisual i Musical (ARKAM) per a la realització Festival internacional de
curtmetratges amb número d’apunt previ 920180010836, aquesta subvenció prevista
nominativament a la fitxa annex 33 de les línies de subvenció de Suport a fires i
festivals de cultura amb projecció de ciutat, té per objecte mantenir el cicle festiu de la
ciutat vinculat a la història local i està emmarcada per un conveni signat, entre
l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Associació Rubinenca per a la Kultura Audiovisual i
Musical (ARKAM) aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data 28 de
desembre de 2018. En aquest conveni es concreten els pactes d’aquesta subvenció,
el pacte cinquè especifica la documentació que l’entitat ha d’aportar per justificar la
subvenció rebuda.

ENTITAT: ASSOCIACIÓ RUBINENCA
MUSICAL (ARKAM)

PER A LA

KULTURA AUDIOVISUAL I

NIF: G66914409
NÚM. APUNT PREVI: 920180010836
ACTIVITAT

IMPORT
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TERMINI DE

JUSTIFICACIÓ
Festival internacional de Curtmetratges

5.303,00 €

TOTAL

5.303,00 €

11 de gener de
2019

Atès que l’entitat ASSOCIACIÓ RUBINENCA PER A LA KULTURA AUDIOVISUAL I
MUSICAL (ARKAM) tenia fins l’11 de gener de 2019 per justificar l’activitat del
Festival Internacional de Curtmetratges segons l’acord adoptat el 28 de desembre de
2018 per Junta de Govern Local:

ENTITAT: ASSOCIACIÓ RUBINENCA
MUSICAL (ARKAM)

PER A LA

KULTURA AUDIOVISUAL I

NIF: G66914409
ACTIVITAT

IMPORT

Festival internacional de Curtmetratges

5.303,00 €

TOTAL

5.303,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
11 de gener de
2019

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 la
condició cinquena i sisena 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 12 de
febrer 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 28 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180010836, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48015 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:
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Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Cultural Sant
Galderic aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data 28 de
desembre de 2018, en el pacte cinquè de l’esmentat conveni atribueix a la Junta
de Govern Local la competència per a aprovar la justificació, disposició que
respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, segons el qual l’òrgan concedent és el competent per a
comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
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, en funcions, i de la regidora
delegada de l’Àrea de serveis a les Persones, en funcions, de data 27 de maig de
2019 i de l’informe tècnic de 12 de febrer de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
PROPOSO:

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.

16. ACCEPTAR L’AJUT ECONÒMIC PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ
"DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS ENS LOCALS PER A
L'IMPULS I CONSOLIDACIÓ DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA" EN EL MARC
DEL PROTOCOL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" I SIGNATURA
DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE RUBÍ PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA DURANT EL 2019
EXP. 36/2019/SCIDC-E
En data 26 de novembre de 2015, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
En el marc d’aquest Pla, l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona van signar
un conveni, aprovat a la Junta de Govern Local del 13 de desembre del 2017 (acord
490/2017/PERSONES-E) pel “Desenvolupament del Programa de suport als ens
locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana”. Aquest
conveni era vigent fins el 31 de desembre del 2018.
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El 3 d’agost del 2018 la Diputació de Barcelona, mitjançant registre electrònic de
sortida 1800048765, ens va notificar la necessitat de modificar algunes clàusules del
conveni (Clàusula 2, epígraf a) i d) i clàusula 5.5.) anterior i de sol·licitar l’ampliació de
la seva vigència fins el 31 de desembre del 2020.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 26 de setembre
del 2018 va acordar aprovar la pròrroga del conveni aprovat el 13 de desembre del
2017, fins el 31 de desembre del 2020, va aprovar també les modificacions del conveni
que proposava la Diputació de Barcelona, així mateix va aprovar l’acceptació de l’Ajut
de 57.000’00€ de la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Programa de suport als
ens locals per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana 2019-2020”, condicionant
suspensivament dits acords a l’aprovació dels mateixos per part de l’òrgan competent
de la Diputació de Barcelona (acord 57/2018/SCIDC-E).
En data 11 de desembre del 2018, la Diputació de Barcelona, mitjançant correu
electrònic ens va comunicar que no aprovaria la pròrroga del conveni i que procediria a
aprovar nous convenis.
En el mes de març de 2019 l’Ajuntament de Rubí va rebre una comunicació de la
Diputació de Barcelona sobre la resolució de la presidència delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de 26 de febrer de 2019 per la que aprovava concedir un
suport puntual a l’Ajuntament de Rubí de 28.500,00€ per a la realització de l’actuació
“Desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls i consolidació
dels serveis de mediació ciutadana” de 37,5 hores a la setmana, en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i aprovava la minuta
del conveni mitjançant el que es formalitza i regula la concessió del suport.
Es disposa del document CI amb número d’operació 920191000134 que preveu
l’ingrés de 28.500’00€, amb número de referència 12019003230.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 06 de maig
de 2019, la memòria justificativa del conveni i l’informe de la coordinadora de l’Àmbit de
Ciutadania i Drets Civils favorable a l’aprovació del conveni i a l’acceptació de la
subvenció, així com l’informe jurídic emesos de 3 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.
PROPOSO:

1r. Tenir en compte que l’aprovació de:
•
la pròrroga del conveni pel Desenvolupament del Programa de suport als ens
locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana
•
les modificacions del conveni proposades per la Diputació de Barcelona
•
l’acceptació de l’Ajut de 57.000’00€.
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acordades per la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2018 no van sortir
efectes en tant que estaven condicionades suspensivament a la seva aprovació per
part de l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona i que, segons indicacions de la
mateixa, dita aprovació no es va arribar a produir.
2n. Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració amb la Diputació de Barcelona per
al Desenvolupament dels Programes de Suport als Ens locals per a l’impuls i
consolidació dels serveis de Mediació Ciutadana per a l’any 2019 i les obligacions que
se’n deriven.
2n. Acceptar l’ajut de 28.500,00 € de la Diputació de Barcelona en concepte de suport
econòmic per cobrir part de les despeses de la contractació de 37,5 hores setmanals
de professionals de la mediació per donar suport al manteniment del servei de
mediació durant l’any 2019.
3r. Aprovar l’ingrés de 28.500,00 € per l’exercici 2019 amb número d’operació
920191000134 i número de referència 12019003230 i conseqüentment, donar trasllat
d’aquesta resolució a la Comptabilitat, a la Intervenció General i a l’Oficina
Pressupostària, per a la seva comptabilització,en fase definitiva.
4rt. Donar trasllat a l’alcaldia d’aquest acord per tal que pugui procedir a la signatura
del Conveni.
5è. Notificar aquesta resolució a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona.
6è. Vetllar per la publicació del Conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya accessible des del Portal de Transparència i a la seu electrònica o portal de
transparència municipals, tenint en compte les prevencions adients en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

17. ACCEPTAR LA CONCESSIÓ EN EL MARC DEL FONS DE PRESTACIÓ
"FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL" DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2019, DE 181.122,51 €. DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXP.
212/2019/PERSONES-E
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Atès la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de
2018 va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
Vist que en el Catàleg de serveis de l’any 2019 s’inclou el fons “Finançament de l’àmbit
de Benestar Social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport
econòmic per al finançament de la prestació dels serveis socials bàsics (competència
obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials.
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Atès que la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Rubí per aquest programa és de
181.122,51 €, Codi XGL 19/Y/265424.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 30 d’abril
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.
PROPOSO:

1. Acceptar la subvenció de 181.122,51 € atorgada per la Diputació de Barcelona per
al finançament de l’àmbit de benestar social d’aquest Ajuntament, durant l’exercici
2019, com també les condicions per a la seva formalització i execució
2. Aprovar l’ingrés i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat, a la
Intervenció General i a l’Oficina Pressupostària per a la comptabilització, en fase
definitiva, del document comptable en fase prèvia número 920191000136 i número
de referència 12019003254
3. Notificar aquest acord a l’Àrea d’Atenció a les Persones, Oficina de Suport Intern de
la Diputació de Barcelona.

18. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT H:DESTINADES A
ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL. SUPORT A PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL PER
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. ASSOCIACIÓ ESTEL 2018 EXP.
210/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció modalitat H: destinades a entitats d’acció
social. Suport a projectes d’inclusió social per persones amb diversitat funcional. 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 Estel.
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
•
•

Servei de Teràpia ocupacional
Servei de suport a famílies

1.800,00 €
1.800,00 €
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L’Associació Estel, mitjançant instàncies núm.2018039613 i 2018039615 de data 21
de desembre de 2018, presenta la documentació justificativa de la subvenció
esmentada.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 30 d’abril
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.
PROPOSO:

1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’Associació Estel per a l’any
2018, en la quantitat i concepte següent:
•
•

Servei de Teràpia ocupacional
Servei de suport a famílies

1.800,00 €
1.800,00 €

L’Associació Estel, ha presentat la documentació acreditativa de la justificació de les
activitats realitzades.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

19. PAGAMENT DE L'ADOPJ, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL I APROVACIÓ DEL
COMPTE JUSTIFICATIU DERIVAT DE LES DESPESES DE L'ASSISTÈNCIA AL "FORO
MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN PARA CONVIVENCIA Y
LA PAZ" A MADRID DE 176,45 € A NOM DE JENIFER DIAZ LAZARO EXP. 35/2019/SCIDCE
Degut que l’equip de Ciutadania i Drets Civils realitza feines de sensibilització envers
els drets humans, de prevenció de la violència i educació per la pau. Per aquest motiu
del 5 al 8 de novembre de 2018, dos tècniques d’aquest àmbit van assistir al “Foro
Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz”
celebrat a Madrid.
Atès que aquesta assistència van generar despeses d’alimentació i transport que es
van haver de pagar en efectiu.
Atès que durant el 2018 es van tramitar alguns ADOPJ per activitats previstes que no
van arribar a cobrir totes les despeses derivades de l’assistència a aquest “Foro” a
Madrid de les dos tècniques.
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Davant la impossibilitat de poder tramitar la sol·licitud de pagament d’aquestes
despeses per aquesta activitat abans del tancament pressupostari del 2018, la tècnica
de ciutadania, Jenifer Díaz Lázaro va cobrir les despeses.
Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa corresponent
a l’exercici 2018 no aplicada en aquest exercici.
D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al pressupost d’aquell any,
quan era procedent de fer-ho atenent a les normes pressupostaries a comptables.
Fonaments de dret

Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es
regula el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, por el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2017.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es determina qui és
l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis
anteriors a imputar a l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vist l’apunt previ número 920190002794 de la partida pressupostària 3U059 9242C
22601, per import de 140,70 €, i l’apunt previ número 920190002794 de la partida
pressupostària 3U059 9242C 22300, per import de 35,75 €.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 25 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.
PROPOSO:

1.- Autoritzar, disposar, reconèixer la obligació i aprovar el pagament a justificar de
176,45 €.
2.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a les factures per
import de 176,45 €.
Núm.

Partida 3U059 9242C 22601
DATA
PROVEIDOR I CONCEPTE

1

07/11/2018

El Mirador de Legazpi. Alimentació

2

07/11/2018

Juan Raro. Dinar

21,50

3

08/11/2018

Abada Restauración SL. Dinar

23,80

4

05/11/2018

O’Portino. Alimentació

27’80

5

06/11/2018

Casa Pachuco. Dinar

24’00

6

06/11/2018

El Mirador de Legazpi. Alimentació

7

06/11/2018

Casa Maxi. Alimentació
TOTAL DESPESES

QUANTITAT
4,40

4,20
35,00
140,70

Núm.

Partida 3U059 9242C 22300
DATA
PROVEIDOR I CONCEPTE

8

06/11/2018

Metro de Madrid.

9

05/11/2018

Taxi APC de Madrid.

8’55

10

06/11/2018

Metro de Madrid.

3,00

11

06/11/2018

Metro de Madrid.

3,00

12

06/11/2018

Metro de Madrid.

3,00

13

08/11/2018

Taxi Julia Blanco Cabanillas

6,00

TOTAL DESPESES

QUANTITAT
12’20

35,75 €

3r. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, el corresponent crèdit a
l’aplicació corresponent.
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4t. Aprovar el compte justificatiu per import de 176,45 €.
5è. Notificar aquesta resolució a la interessada,
Tresoreria.

a la Intervenció Municipal i a la

20. APROVAR LES RELACIONS DE DESPESA
D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT A LA QUOTA 2019 COORDINADORA CATALANA D'AJUNTAMENTS
SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHARAUÍ ( CCAPS - FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ)
EXP. 14/2019/SCIDC-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/2019/658
N. Operació
Fase
920190001947 ADO

Data
31/01/201

Anualitat
2019

Data: 27/03/2019
Aplicació
3U059.9242A.2269923

Import
476 €

Import: 476 €
Nom Tercer
C. Gestor
Fons Català de
Ciutadania
Cooperació al
Desenvolupament

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 16/04/2019,
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.
PROPOSO:

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.
21. PAGAMENT DE L'ADOPJ, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL I APROVACIÓ DEL
COMPTE JUSTIFICATIU DERIVAT DE LES DESPESES DERIVADES DE DIFERENTS
ACTIVITATS DE JOVENTUT A NOM DE LAURA BLANCH VAZQUEZ. EXP.
208/2019/PERSONES-E
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Degut que l’equip de Joventut durant l’any 2018 va realitzar despeses per la compra
de materials (piles pels comandaments, còpies de claus). Materials per a la realització
d’activitats amb joves i alimentació i despeses de transport per assistir a una reunió a
la Generalitat de Catalunya. Activitats realitzades durant diferents mesos de l’any
2018.
Atès que aquestes despeses no es van poder tramitar amb pressupost previ i es van
haver de pagar en efectiu.
Atès que durant el 2018 es van tramitar alguns ADOPJ per activitats previstes que no
van arribar a cobrir totes les despeses imprevistes que es van produir i que per aquest
motiu aquesta tècnica va haver de pagar algunes despeses de la seva butxaca.
Davant la impossibilitat de poder tramitar la sol·licitud de pagament d’aquestes
despeses per aquesta activitat abans del tancament pressupostari del 2018, la tècnica
de joventut, Laura Blanch Vazquez va cobrir les despeses.
Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa corresponent
a l’exercici 2018 no aplicada en aquest exercici.
D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al pressupost d’aquell any,
quan era procedent de fer-ho atenent a les normes pressupostaries a comptables.

Fonaments de dret

Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es
regula el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, por el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2017.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.
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Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es determina qui és
l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis
anteriors a imputar a l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vist l’apunt previ número 920190002795 de la partida pressupostària 3U059 3370B
22699, per import de 91,54 €, i l’apunt previ número 920190002795 de la partida
pressupostària 3U059 3370B 22601, per import de 230,81 €.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 25 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.
PROPOSO:

1.- Autoritzar, disposar, reconèixer la obligació i aprovar el pagament a justificar de
322,35 €.
2.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a les factures per
import de 322,35 €
Partida 3U059 3370B 22699
Núm. DATA
PROVEIDOR I CONCEPTE
1

24/05/2018

José Ruiz Martin-Consuegra. Pila

2

29/05/2018

A-Cero Cerrajería. Còpia claus
TOTAL DESPESES

Partida 3U059 3370B 22601
Núm. DATA
PROVEIDOR I CONCEPTE
3
4
5
6
7
8

28/06/2018 Basar Can Oriol. Material divers per
activitats amb joves
14/06/2018 Mercadona. Alimentació per activitat amb
joves
28/06/2018 Mercadona. Alimentació per activitat amb
joves
15/09/2018 Cafe Bar del Tren. Menjar treballadors
durant activitat amb joves
29/09/2018 K-Bo
Granja.
Alimentació
artistes
convidats activitat amb joves
08/11/2018 Punt Fresc. Alimentació activitat amb
joves
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QUANTITAT
18,03
73,51
91,54 €

QUANTITAT
22,80
4,46
6,66
7,10
136,00
7,08

9
10

18/10/2018 Punt Fresc. Alimentació activitat amb
joves
29/11/2018 El super de las Torres. Alimentació
activitat amb joves
TOTAL DESPESES

7,71
39,00
230,81 €

3r. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, el corresponent crèdit a
l’aplicació corresponent.
4t. Aprovar el compte justificatiu per import de 322,35 €.
5è. Notificar aquesta resolució a la interessada,
Tresoreria.

a la Intervenció Municipal i a la

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. APROVAR I LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES GENERADES I COMPTABILITZADES ALS
MESOS DE MARÇ I ABRIL EN LA SOCIETAT PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A. I EL
PAGAMENT DE L’APORTACIÓ PEL SEU MANTENIMENT EN AQUELLES DESPESES
VINCULADES A ACTIVITATS D’HABITATGE. EXP. 4/2019/PROURSA-E
La Societat Municipal “PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, SA” és una societat
mercantil amb capital íntegrament municipal creada per l’Ajuntament de Rubí a
l’empara d’allò que disposa l’article 85.3 de la Ley 7/1.985, de 2 d’abril, de “Bases de
Régimen Local”, i els articles 211 a 227 del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el “Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals”.
Que Proursa, en compliment del que disposa l’article 225, en relació amb el 210,2 del
Decret del Parlament de Catalunya 179/1995 de 13 de juny, Reglament d’Obra,
Activitats i Serveis dels Ens Locals redacta un PROGRAMA D’ACTUACIÓ,
INVERSIONS I FINANÇAMENT. Aquest Programa es objecte d’aprovació simultània
amb el pressupost general de l’Ajuntament, pel Ple Municipal, d’acord amb la
normativa reguladora de les hisendes locals i s’inclourà com annex del mateix
pressupost.
Que en data 11 de desembre de 2017 aquest programa va ser objecte d’aprovació per
part del Consell d’Administració i ratificat en data 14 de desembre de 2017 per la Junta
General de Proursa.
Que en data 19 de desembre de 2018 aquest programa va ser objecte d’aprovació per
part del Consell d’Administració.
En data 31 de desembre de 2018 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
6406/2018 la Prorroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019, la qual està integrada
pel Pressupost de l’Entitat Local i les dues societats municipals de capital íntegrament
municipal; “Finca Font del Ferro, S.L.” i “Promocions Urbanes de Rubí, S.A.”.
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D’acord amb el que s’estableix a l’article 169.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, amb els seus crèdits
inicials, sense perjudici de les modificacions que es duguin a terme de conformitat amb
el que disposen els articles 177,178 8 179 d’aquesta Llei, fins a l’entrada en vigor del
nou pressupost. No són prorrogables els crèdits per serveis o programes que hagin de
concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos
específics o afectats.
Que dins d’aquest programa d’actuació es recullen les diferents activitats de l’empresa
juntament amb els ingressos i despeses vinculades amb aquestes activitats. Que dins
dels ingressos es feia menció a unes transferències municipals per cobrir part de les
despeses de la societat. Que aquestes aportacions es troben degudament
pressupostades en l’aplicació de despeses 3U073 1521A 44900 del pressupost del
2018.
Vist l’informe favorable de data 20 de maig signat per el Director d’administració de la
Societat.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de maig
de 2019 i de l’informe tècnic del Director de l’àrea de Serveis Territorials 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la despesa i reconeixeu l’obligació (fase ADO) i donar trasllat
d’aquesta resolució a la Comptabilitat i a la Intervenció General, per a la seva
comptabilització per un import de cent trenta vuit mil sis cents onze amb cinquanta-sis
cèntims (138.611,56€) de la partida número 3U073 1521A 44900, a favor de Proursa
efectuant transferència al compte 2100 0014 14 0200843016.
Segon.- Requerir a Proursa que justifiqui el citat pagament mitjançant l’aportació dels
diferents Balanç de Sumes i Saldos de cada una de les activitats del període entre l’1
de març i el 30 d’abril de 2019.
Tercer.- Notificar aquest acord a Promocions Urbanes de Rubí, S.A., a la Intervenció
Municipal i a la Tresoreria Municipal.
2. APROVAR I LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES GENERADES I COMPTABILITZADES ALS
MESOS DE GENER I FEBRER DE 2019 EN LA SOCIETAT PROMOCIONS URBANES DE
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RUBÍ, S.A. I EL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ PEL SEU MANTENIMENT EN AQUELLES
DESPESES VINCULADES A ACTIVITATS D’HABITATGE. EXP.1/2019/PROURSA-E
La Societat Municipal “PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, SA” és una societat
mercantil amb capital íntegrament municipal creada per l’Ajuntament de Rubí a
l’empara d’allò que disposa l’article 85.3 de la Ley 7/1.985, de 2 d’abril, de “Bases de
Régimen Local”, i els articles 211 a 227 del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el “Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals”.
Que Proursa, en compliment del que disposa l’article 225, en relació amb el 210,2 del
Decret del Parlament de Catalunya 179/1995 de 13 de juny, Reglament d’Obra,
Activitats i Serveis dels Ens Locals redacta un PROGRAMA D’ACTUACIÓ,
INVERSIONS I FINANÇAMENT. Aquest Programa es objecte d’aprovació simultània
amb el pressupost general de l’Ajuntament, pel Ple Municipal, d’acord amb la
normativa reguladora de les hisendes locals i s’inclourà com annex del mateix
pressupost.
Que en data 11 de desembre de 2017 aquest programa va ser objecte d’aprovació per
part del Consell d’Administració i ratificat en data 14 de desembre de 2017 per la Junta
General de Proursa.
Que en data 19 de desembre de 2018 aquest programa va ser objecte d’aprovació per
part del Consell d’Administració.
En data 31 de desembre de 2018 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
6406/2018 la Prorroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019, la qual està integrada
pel Pressupost de l’Entitat Local i les dues societats municipals de capital íntegrament
municipal; “Finca Font del Ferro, S.L.” i “Promocions Urbanes de Rubí, S.A.”.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 169.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, amb els seus crèdits
inicials, sense perjudici de les modificacions que es duguin a terme de conformitat amb
el que disposen els articles 177,178 8 179 d’aquesta Llei, fins a l’entrada en vigor del
nou pressupost. No són prorrogables els crèdits per serveis o programes que hagin de
concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos
específics o afectats.
Que dins d’aquest programa d’actuació es recullen les diferents activitats de l’empresa
juntament amb els ingressos i despeses vinculades amb aquestes activitats. Que dins
dels ingressos es feia menció a unes transferències municipals per cobrir part de les
despeses de la societat. Que aquestes aportacions es troben degudament
pressupostades en l’aplicació de despeses 3U073 1521A 44900 del pressupost del
2019.
Vist l’informe favorable de data 26 de març signat per el Director d’administració de la
Societat.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 10 d’abril de
2019 i de l’informe tècnic del Director de l’àrea de Serveis Territorials de data 26 de
març de 2019
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la despesa i reconeixeu l’obligació (fase ADO) i donar trasllat
d’aquesta resolució a la Comptabilitat i a la Intervenció General, per a la seva
comptabilització per un import de cent disset mil nou cents divuit amb vint-i-tres
cèntims (117.918,23€) de la partida número 3U073 1521A 44900, a favor de Proursa
efectuant transferència al compte 2100 0014 14 0200843016.
Segon.- Requerir a Proursa que justifiqui el citat pagament mitjançant l’aportació dels
diferents Balanç de Sumes i Saldos de cada una de les activitats del període entre l’1
de gener i el 28 de febrer de 2019.
Tercer.- Notificar aquest acord a Promocions Urbanes de Rubí, S.A., a la Intervenció
Municipal i a la Tresoreria Municipal.
3. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I RETORN DE LA GARANTIA DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE DE FUSTERIA EXTERIOR DE L’ESCOLA PAU
CASALS” EXP. 88/2019/TERRITORI-E
En data 28 d’abril de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
“Projecte de fusteria exterior de l’escola Pau Casals”.
En data 31 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte de fusteria exterior de l’escola Pau Casals” a
l’empresa CIVIL STONE SL NIF B65349623.
En data 15 de juny de 2016 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte de fusteria exterior de l’escola Pau Casals”.
En data 6 d’octubre de 2016 es van rebre les obres del “Projecte de fusteria exterior de
l’escola Pau Casals”.
En data 8 de gener de 2018 la sra.
en representació de
l’empresa CIVIL STONE SL, va sol·licitar la devolució de la garantia definitiva
constituïda per a respondre de la correcta execució de les obres del “Projecte de
fusteria exterior de l’escola Pau Casals” d’import 8.659,34€.
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Vist l’informe emès pel sr. Alfons Poveda Gallego, director de les obres, de data 20 de
maig de 2019, el qual inclou la certificació de liquidació que justifica la liquidació sense
saldo a favor de cap de les parts amb el vist-i-plau del contractista.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal de data 21 de maig 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 en funcions d’Obra Pública i de la regidora
delegada en funcions de l’Àrea de Serveis Territorials de data 27 de maig de 2019,
l’informe emès pel sr. Alfons Poveda Gallego, director de les obres, de data 20 de maig
de 2019, l’informe de l’arquitecta municipal de data 21 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
de fusteria exterior de l’escola Pau Casals” sense saldo a favor de cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 8.659,34€ a l’empresa CIVIL STONE
SL NIF B65349623.
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.
4. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC I
D’AMPLIACIÓ DE VORERES DEL CARRER GENERAL CASTAÑOS”
EXP.
77/2019/TERRITORI-E

En data 9 de setembre de 2014 el la Junta de Govern Local va aprovar definitivament
el “Projecte de substitució d’enllumenat públic i d’ampliació de voreres del carrer
General Castaños”.
En data 30 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Projecte de substitució d’enllumenat públic i d’ampliació de
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voreres del carrer General Castaños” a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL
NIF B64410327.
En data 12 de juny de 2017 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte de substitució d’enllumenat públic i d’ampliació de voreres del
carrer General Castaños”.
En data 16 de novembre de 2017 es van rebre les obres del “Projecte de substitució
d’enllumenat públic i d’ampliació de voreres del carrer General Castaños”.
En data 28 de novembre de 2018 el sr.
, en representació de
l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL, va sol·licitar la devolució de la garantia
definitiva constituïda per a respondre de la correcta execució de les obres del “Projecte
de substitució d’enllumenat públic i d’ampliació de voreres del carrer General
Castaños” d’import 2.847,47€.
Vist l’informe emès pel sr. César Muriano Castañon, director de les obres, de data 5 de
maig de 2019, el qual inclou la certificació de liquidació que justifica la liquidació sense
saldo a favor de cap de les parts amb el vist-i-plau del contractista.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal del Servei de Projectes i Obres de data 6
de maig 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 9 de maig de 2019, l’informe emès pel sr. César Muriano
Castañon, director de les obres, de data 5 de maig de 2019, l’informe de l’arquitecta
municipal del Servei de Projectes i Obres de data 6 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.
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Projecte
de substitució d’enllumenat públic i d’ampliació de voreres del carrer General
Castaños” sense saldo a favor de cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import
CONSTRUCCIONES FERTRES SL NIF B64410327.
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2.847,47€

a

l’empresa

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.

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