ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 13 de març de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

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

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

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

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 13 de març de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 9/2019/JGL, DE 6 DE MARÇ
2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVAR L’EXPEDIENT D’ EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DESPESES DERIVADES DEL
SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VÍA PÚBLICA. EXP. 2/2019/GERENCIA-E
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Antecedents o Fets
Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa corresponent
a l’exercici 2018 no aplicada en aquell 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.
Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
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,
pel 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 sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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 2018.
Article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per al reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a l’exercici mitjançant
reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del Gerent i del regidor delegat de Seguretat Ciutadana de data 1 de
març de 2019, i els informes jurídic de data 21 de novembre de 2016 i tècnic de data 3
de gener de 2019, que consten a l’expedient.
Vist l’informe d’intervenció de data 27 de febrer de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la despesa (fase ADO) segons
factura núm. 600/34 de data 20 de desembre de 2018, a favor de SERVI GRUAS
BARCELONA amb CIF núm. B-59196188, aixecant l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient.
2. Imputar aquesta despesa en el pressupost 2019, segons apunt previ
920190000220 per un import de 15.727,40€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost 2019 núm. 9U051 1320A 2279901.
3. Traslladar aquest acord als Serveis Econòmics i a la Intervenció Municipal als
efectes dels articles 213 a 218del TRLHL.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. ACCEPTAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ DE L'ACCIÓ AGENTS
D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) AMB NÚMERO D'EXPEDIENT B016/14. EXP. 10/2019/CIUTAT-E
Antecedents o Fets
En data 4 de desembre de 2014 el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya
va atorgà a l’Ajuntament de Rubí una subvenció de 81.136,65 euros, corresponent al
programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (exp. B-016/14). D’acord amb
la base 14 de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, s’ordena el pagament del 80% de
la subvenció atorgada, i l’altre 20% restant en el moment que el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya hagi verificat la correcta justificació.
En data 19 de febrer de 2018 el SOC resol iniciar expedient de revocació parcial de la
subvenció atorgada, ja que considera que l’Ajuntament ha justificat correctament
71.580,76 euros, conseqüentment proposa la revocació de 9.555,89 euros. Aquesta
resolució es notificada en data 14/03/2018, RE 2018008164.
En data 27 de març de 2018 l’Ajuntament de Rubí presenta escrit d’al·legacions contra
aquesta resolució, i s’adjunta la documentació justificativa.
En data 16 de gener de 2019, amb Registre d’Entrada Núm. 2019002542 de data
22/01/2019, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat resolució
revocant parcialment la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Rubí, l’import revocat és
de 857,40 euros.
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Els càlculs que resulten de la comprovació efectuada, són els que consten al quadre
següent:

Per tant, el Servei d’Ocupació de Catalunya realitzarà un ingrés de 15.369,93 euros,
corresponent la diferencia entre el total justificat i la bestreta avançada.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 100.1 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’òrgan
concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació , acredita que
s’ha produït alguna de les causes de revocació, ha d’iniciar la tramitació del
procediment comú.
D’acord amb el que preveu en els articles 99.1 a) i 100.2 del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 desembre, l’ incompliment de l’obligació de justificació es causa de revocació
total o parcial de la subvenció , i , si escau , del reintegrament total o parcial de les
quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora des de la data de
pagament de la subvenció o, en el cas que s’hagin pagat bestretes, des de la data límit
que es va fixar a la persona beneficiària per a justificar el compliment de la finalitat que
va motivar la concessió , o des que es va efectuar el pagament , si aquest fos
posterior.
D’acord amb l’article 95.b) del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, és
obligació dels beneficiaris de les subvencions acreditar davant l’entitat concedent o, si
escau, de l’entitat col·laboradora, la realització de l’activitat o l’adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció , i complir els requisits i les
condicions que determinin la concessió o gaudiment de la subvenció mitjançant els
justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat, o si la
subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió , el cost total
corresponent.
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D’acord amb l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de
justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques
actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (DOGC
Núm 5197 de 19.08.2008), modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 maig , (DOGC
núm 5386 de 25.5.2009).
D’acord amb l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre , per al qual es determinen
les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de
programació 2014-2020.
D’acord amb l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost , per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al
desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
D’acord a l’article 15.2 de l’Ordre ECO/172/2015 , de 3 de juny , sobre les formes de
justificació de subvencions que estableix que la documentació presentada per l’entitat
beneficiària d’acord amb les bases reguladores ha de permetre que l’òrgan concedent
certifiqui que l’activitat o la inversió s’ha dut a terme, s’han assolit les condicions
establertes i s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
Vista la Llei 38/2003 de 17 de novembre , general de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa.
D’acord amb la resolució dictada per la directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en data 16 de gener de 2019.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 12 de febrer 2019 i de l’informe tècnic de data 05 de febrer 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.
Acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Rubí
corresponent al programa Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) amb
número d’expedient B-016/14, per import de 857.40 € i acceptar l’ ingrés per import de
15.369,93 € corresponent al pagament final, després de la justificació.
2.
Comunicar aquest decret a l’ intervenció municipal i a l’oficina de gestió
d’ingressos.
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4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/4 PER IMPORT DE 396.594,95 €.EXP.
10/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/4 de factures conformades pels diferents serveis de l’Ajuntament
per import de 396.594,95 €
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 26 de febrer de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/4 per import de 396.594,95 €
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
2. PROCEDIR A L’ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL
PROCEDENT DE L'ARXIU DE COMPTABILITAT, MANAMENTS D’INGRÉS I MANAMENTS
DE PAGAMENT (1992-1999). EXP. 4/2019/SGSI-E
Antecedents o Fets
1. Vist l’informe de la cap de l’Arxiu municipal, de data 15 de febrer de 2019, en el qual
comunica que hi ha documentació en les dependències de l’Arxiu municipal, procedent
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del servei de Comptabilitat, Manaments d’ingrés i Manaments de pagament (19921999), que pot ser eliminada, ja que no és activa, no hi ha recursos en via
administrativa o judicial i s’han exhaurit tots els terminis que obliguen a la seva
conservació.
2. La documentació ha estat avaluada i es pot aplicar la disposició legal que permet
eliminar-los.

Fonaments de dret
1. Vist que la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la
Generalitat de Catalunya (CNAATD) estableix un procediment reglat per a dur a terme
l’eliminació de documents, i que disposa d’unes Taules d’Avaluació I Accés
Documental (TAAD) que especifiquen quines sèries documentals poden ser objecte
d’eliminació i quins són els criteris sobre la normativa d’accés als documents.
2. Atès el decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
(DOGC 5056, de 25.01.2008) i l’ordre de 8 de febrer de 1994, per la qual s’aproven les
normes d’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (DOGC 1865, de
25.02.1994), que estableix que:
-

Correspon a la persona responsable tècnica de l’arxiu la competència d’aplicar
les resolucions d’avaluació de la documentació.
Cal disposar d’un inventari de la documentació a destruir.
Cal obtenir l’autorització de la secretaria general o la direcció de l’organisme.
S’ha d’incloure l’eliminació en el llibre de registres de destrucció de documents.

3. El servei d’Arxiu municipal proposa l’eliminació de la següent documentació,
procedent en la seva totalitat del servei de Comptabilitat, Manaments d’ingrés i
Manaments de pagament (1992-1999).

Núm. TAAD: 38
Nom de la TAAD: Manaments de pagament
Resolució: Destrucció total en un termini de sis anys des de la data de remissió a
l’òrgan o òrgans de control extern.
Núm. capses a eliminar i dates: 24 (1980), 22 (1981), 48 (1986), 50 (1991) 39
(1992), 35 (1993), 36 (1994), 37 (1995), 37 (1996), 42 (1997), 43 (1998) i 43 (1999).

Núm. TAAD: 39
Nom de la TAAD: Manaments d’ingrés
Resolució: Destrucció total en un termini de sis anys des de la data de remissió a
l’òrgan o òrgans de control extern.
Núm. capses a eliminar i dates: 7 (1992), 6 (1993), 7 (1994), 9 (1995), 10 (1996), 13
(1997), 8 (1998) i 15 (1999).
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Vista la proposta del gerent i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, de data 25 de
febrer de 2019 i de l’informe tècnic de l’Arxiu municipal, de data 15 de febrer de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Aprovar l’eliminació de la documentació següent:
Núm. TAAD: 38
Nom de la TAAD: Manaments de pagament
Resolució: Destrucció total en un termini de sis anys des de la data de remissió a
l’òrgan o òrgans de control extern.
Núm. capses a eliminar i dates: 24 (1980), 22 (1981), 48 (1986), 50 (1991) 39
(1992), 35 (1993), 36 (1994), 37 (1995), 37 (1996), 42 (1997), 43 (1998) i 43 (1999).

Núm. TAAD: 39
Nom de la TAAD: Manaments d’ingrés
Resolució: Destrucció total en un termini de sis anys des de la data de remissió a
l’òrgan o òrgans de control extern.
Núm. capses a eliminar i dates: 7 (1992), 6 (1993), 7 (1994), 9 (1995), 10 (1996), 13
(1997), 8 (1998) i 15 (1999).

2. Comunicar-ho a la cap de l’Arxiu municipal per tal que pugui aplicar el procediment
establert per la comissió Nacional d’Accés, Avaluació o Tria Documental.
3. APROVAR L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENT A UNA
FACTURA DE MAPFRE DE LA POLISSA DELS TBC. EXP. 2/2019/SGSJ-E
Antecedents
I.
Pòlissa d’assegurances de Mapfre Vida núm. 055-1680242829 pel col·lectiu de
TBC (treballs en benefici de la comunitat).
II.
En data 26 d’octubre del 2018 es va presentar la factura de la pòlissa
d’assegurances pels TBC en la quantitat de 412,49€, tenint la AD 220180009588
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III. En data 10.01.2019 des de Intervenció ens diuen que aquestes factures no s’han
tramitat el 2018 i que s’ha de fer un expedient extrajudicial de crèdit.
IV. Donat es aquesta despesa es una pòlissa en vigor, es imprescindible el seu
pagament.

Fonaments de dret
L’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), actualment
derogada.
L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
L’article 172, 176, 182, i 183 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
Articles 26 i 62.2 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.
L’Article 34 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

FETS
Primer.- Dels antecedents es desprèn que és una polissa en vigor i ha d’estar
actualitzat el seu pagament.
Respecte al procediment econòmic financer, el document comptable 920190000033, a
nom de Mapfre U66282302, té consignació pressupostaria a l’any 2019, quan es
traspassin les AD al pressupost actual.
Segon.- L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (EREC) es configura com
un procediment excepcional, que deriva d’actes que conforme a l’ordenament jurídic
són nuls de ple dret. No obstant això, l’Administració en virtut del principi general de
l’enriquiment injust, té l’obligació de fer efectius els pagaments de les prestacions
realitzades per un tercer al seu favor.
Tercer.- En aquest supòsit la tramitació del rebut s’ha efectuat amb els tràmits
legalment establerts i el document comptable té consignació pressupostària a l’exercici
precedent es a dir a l’any 2019.
Quart.- No poden formar part d’un EREC les despeses tramitades d’acord amb la
normativa aplicable, que per diverses raons no van ser imputades a l’exercici
corresponent.
Si la despesa està consignada pressupostàriament a l’exercici d’origen s’ha d’imputar
a l’exercici corrent, deixant constància de les causes per les quals es va incomplir el
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principi d’anualitat.Art.34
Pressupostària

de

la

Llei

47/2003,de

26

de

novembre,

General

Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290 de data 25 de juny de 2015 de les competències conferides a la Junta de
Govern Local , publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de
2015 i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, i modificat
pel Decret de l’Alcaldia núm. 4661/2016, de data 23 de novembre de 2016, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 de desembre de 2016
Vist així mateix l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, sobre l’estat de la
contractació municipal, i l’informe Juridic de data 21 de novembre de 2016.
Vista la proposta de la Directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 14
de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 10 de gener de 1019, que consten a
l’expedient.
Vista l’Informe d’Intervenció de data 12 de febrer de 2019.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer - Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit en fase ADO de la despesa
de 412,49€ a favor de la companyia asseguradora Mapfre, a càrrec a l’aplicació
pressupostària 2U0229203A22400 segons document comptable en fase prèvia núm.
920190000033.
Segon - Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització
5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. REQUERIMENT D'UNA ESMANA EN LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ RUBINENCA CULTURAL I ARTÍSTICA (ARCA),
PER L'ACTIVITAT FESTA DE LA POESIA, AL 2018. EXP. 46/2019/SCULTURALS-E
Primer.- Les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i
associacions ciutadanes prèviament aprovades de forma definitiva per l’òrgan
competent, van ser publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
Segon.- Per a les activitats de les entitats de l’exercici 2018 la JGL va convocar les
subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim de concurrència
competitiva en data 25 d’abril de 2018.
Tercer.- L’entitat AGRUPACIÓ RUBINENCA CULTURAL I ARTÍSTIC amb NIF
G58543182 va sol·licitar en data 11 de juny de 2018 ref. Registre d’entrada núm.
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2018019711 la concessió d’una subvenció per import de 407,86 euros per a la Festa
de la Poesia al 2018.
Quart.- En data 28 de desembre de 2018 es va resoldre per acord de JGL,
l’atorgament d’una subvenció de 400,00€ en concepte de la Festa de la Poesia, a
l’entitat AGRUPACIÓ RUBINENCA CULTURAL I ARTÍSTICA.
Cinquè.- Atès que, tal i com resulta de l’expedient de la resolució, el termini màxim de
justificació va finalitzar el passat dia 10 de gener de 2018.
Sisè.- L’AGRUPACIÓ RUBINENCA CULTURAL I ARTÍSTICA no ha presentat cap
instància ni documentació per a la justificació de la subvenció atorgada.
Setè.- Segons consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2019 , cal que l’entitat
presenti tota la documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció:
a) Memòria justificativa de l’activitat realitzada, del nombre de participants i del grau
d’assoliment dels objectius previstos.
b) Balanç econòmic de l’activitat, acompanyat de còpia de l’acta d’aprovació d’aquest per
l’òrgan competent de l’entitat o del certificat acreditatiu d’aquesta aprovació.
c) Factures de les despeses realitzades, l'import de les quals serà, almenys, el cent per cent de
l'import de la subvenció concedida, amb obligació del beneficiari de reintegrar la part que
excedeixi la despesa realment acreditada i sense perjudici dels ajustaments que calgui fer en la
part de la subvenció pendent de pagament. Les factures que justifiquin l'import subvencionat
hauran de reunir els requisits següents:
•

Ser originals (que seran segellades i retornades a l’entitat). En l'estampació es farà
constar la subvenció per a la justificació de la qual s'han presentat i si l'import del
justificant s'imputa total o parcialment, amb indicació en aquest darrer cas de la quantia
exacta aplicada.
• Estar datades (la data de la factura ha d’estar inclosa dins el període d’execució escollit a
la sol·licitud).
• Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
• Expressar amb detall els béns adquirits, serveis prestats, etc., d’acord amb l'activitat
objecte de subvenció.
• Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor
i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de
l'emissió).
d) Recull de la publicitat de l’activitat realitzada.

Fonaments de dret
Articles 30 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 69 a 87 i especialment l’article 71.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
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Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim de
concurrència competitiva aprovada per JGL de data 25 d’abril de 2018.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 18 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2019
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Requerir a l’entitat AGRUPACIÓ RUBINENCA CULTURAL I ARTÍSTICA, per tal
que, en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la notificació del
present acord, aporti la documentació preceptiva per a la justificació de la
subvenció i relacionada a l’antecedent setè. En cas que no aporti la
documentació requerida, s’entendrà incomplida l’obligació de justificar i es
procedirà a iniciar el procediment de reintegrament total o parcial de la
subvenció, segons correspongui. Això s’entén sense perjudici de l’exigència dels
interessos de demora i la imposició si s’escau, de les sancions pertinents.
2. Informar que també pot procedir a retornar l’import que no pugui justificar al
compte del Banc de Sabadell amb el núm. d’IBAN ES68 0081 0014 0000 0176
1482 fent constar la referència devolució subvenció o part subvenció “Festa de la
Poesia”. En aquest supòsit, haurà de presentar una instància amb el comprovant
de dit ingrés. En cas que faci una devolució voluntària, s’entendrà que renuncia a
la part de la subvenció retornada i es procedirà al càlcul dels interessos de
demora que corresponguin.
3. Notificar la present resolució al beneficiari.
2. REQUERIMENT D'UNA ESMENA EN LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ JAZZ RUBÍ, PER LA PROGRAMACIÓ ESTABLE, DE L'ANY
2018. EXP. 47/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet
Primer.- Les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i
associacions ciutadanes prèviament aprovades de forma definitiva per l’òrgan
competent, van ser publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
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Segon.- Per a les activitats de les entitats de l’exercici 2018 la JGL va convocar les
subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim de concurrència
competitiva en data 25 d’abril de 2018.
Tercer.- L’entitat ASSOCIACIÓ JAZZ RUBÍ amb NIF G66153008 va sol·licitar en data
11 de juny de 2018 ref. Registre d’entrada núm. 2018019684 la concessió d’una
subvenció per import de 850,00 euros per a la Programació Estable al 2018.
Quart.- En data 28 de desembre de 2018 es va resoldre per acord de JGL,
l’atorgament d’una subvenció de 850,00€ en concepte de Programació Estable, a
l’entitat ASSOCIACIÓ JAZZ RUBÍ.
Cinquè.- Atès que, tal i com resulta de l’expedient de la resolució, el termini màxim de
justificació va finalitzar el passat dia 10 de gener de 2018.
Sisè.- L’ ASSOCIACIÓ JAZZ RUBÍ no ha presentat cap instància ni documentació per
a la justificació de la subvenció atorgada.
Setè.- Segons consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2019 , cal que l’entitat
presenti tota la documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció:
a) Memòria justificativa de l’activitat realitzada, del nombre de participants i del grau
d’assoliment dels objectius previstos.
b) Balanç econòmic de l’activitat, acompanyat de còpia de l’acta d’aprovació d’aquest per
l’òrgan competent de l’entitat o del certificat acreditatiu d’aquesta aprovació.
c) Factures de les despeses realitzades, l'import de les quals serà, almenys, el cent per cent de
l'import de la subvenció concedida, amb obligació del beneficiari de reintegrar la part que
excedeixi la despesa realment acreditada i sense perjudici dels ajustaments que calgui fer en la
part de la subvenció pendent de pagament. Les factures que justifiquin l'import subvencionat
hauran de reunir els requisits següents:
• Ser originals (que seran segellades i retornades a l’entitat). En l'estampació es farà
constar la subvenció per a la justificació de la qual s'han presentat i si l'import del
justificant s'imputa total o parcialment, amb indicació en aquest darrer cas de la quantia
exacta aplicada.
• Estar datades (la data de la factura ha d’estar inclosa dins el període d’execució escollit a
la sol·licitud).
• Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
• Expressar amb detall els béns adquirits, serveis prestats, etc., d’acord amb l'activitat
objecte de subvenció.
• Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor
i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de
l'emissió).
d) Recull de la publicitat de l’activitat realitzada.

Fonaments de dret



Articles 30 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 69 a 87 i especialment l’article 71.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim
de concurrència competitiva aprovada per JGL de data 25 d’abril de 2018.

Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, 18 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2019 que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.
Requerir a l’entitat ASSOCIACIÓ JAZZ RUBÍ, per tal que, en el termini de deu
dies hàbils, a partir de l’endemà de la notificació del present acord, aporti la
documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció i relacionada a
l’antecedent setè. En cas que no aporti la documentació requerida, s’entendrà
incomplida l’obligació de justificar i es procedirà a iniciar el procediment de
reintegrament total o parcial de la subvenció, segons correspongui. Això s’entén sense
perjudici de l’exigència dels interessos de demora i la imposició si s’escau, de les
sancions pertinents.
2.
Informar que també pot procedir a retornar l’import que no pugui justificar al
compte del Banc de Sabadell amb el núm. d’IBAN ES68 0081 0014 0000 0176 1482
fent constar la referència devolució subvenció o part subvenció “Programació Estable
2018”. En aquest supòsit, haurà de presentar una instància amb el comprovant de dit
ingrés. En cas que faci una devolució voluntària, s’entendrà que renuncia a la part de
la subvenció retornada i es procedirà al càlcul dels interessos de demora que
corresponguin.
3.

Notificar la present resolució al beneficiari.

3. REQUERIMENT D'UNA ESMENA EN LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'ENTITAT COLLA DE GEGANTERS DE L'ESCOLA TERESA ALTET, PER
L'ACTIVITAT 9A. TROBADA GEGANTERA, AL 2018. EXP. 48/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet
Primer.- Les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i
associacions ciutadanes prèviament aprovades de forma definitiva per l’òrgan
competent, van ser publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.

14

Segon.- Per a les activitats de les entitats de l’exercici 2018 la JGL va convocar les
subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim de concurrència
competitiva en data 25 d’abril de 2018.
Tercer.- L’entitat COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET amb NIF G63331847
va sol·licitar en data 11 de juny de 2018 ref. Registre d’entrada núm. 2018019708 la
concessió d’una subvenció per import de 500 euros per la 9a Trobada gegantera al
2018.
Quart.- En data 28 de desembre de 2018 es va resoldre per acord de JGL,
l’atorgament d’una subvenció de 500,00€ en concepte de la 9a Trobada gegantera, a
l’entitat COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET.
Cinquè.- Atès que, tal i com resulta de l’expedient de la resolució, el termini màxim de
justificació va finalitzar el passat dia 10 de gener de 2018.
Sisè.- La COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET no ha presentat cap
instància ni documentació per a la justificació de la subvenció atorgada.
Setè.- Segons consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2019 , cal que l’entitat
presenti tota la documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció:
a) Memòria justificativa de l’activitat realitzada, del nombre de participants i del grau
d’assoliment dels objectius previstos.
b) Balanç econòmic de l’activitat, acompanyat de còpia de l’acta d’aprovació d’aquest per
l’òrgan competent de l’entitat o del certificat acreditatiu d’aquesta aprovació.
c) Factures de les despeses realitzades, l'import de les quals serà, almenys, el cent per cent de
l'import de la subvenció concedida, amb obligació del beneficiari de reintegrar la part que
excedeixi la despesa realment acreditada i sense perjudici dels ajustaments que calgui fer en la
part de la subvenció pendent de pagament. Les factures que justifiquin l'import subvencionat
hauran de reunir els requisits següents:
• Ser originals (que seran segellades i retornades a l’entitat). En l'estampació es farà
constar la subvenció per a la justificació de la qual s'han presentat i si l'import del
justificant s'imputa total o parcialment, amb indicació en aquest darrer cas de la quantia
exacta aplicada.
• Estar datades (la data de la factura ha d’estar inclosa dins el període d’execució escollit a
la sol·licitud).
• Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
• Expressar amb detall els béns adquirits, serveis prestats, etc., d’acord amb l'activitat
objecte de subvenció.
• Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor
i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de
l'emissió).
d) Recull de la publicitat de l’activitat realitzada.

Fonaments de dret
Articles 30 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Articles 69 a 87 i especialment l’article 71.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim de
concurrència competitiva aprovada per JGL de data 25 d’abril de 2018.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 18 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 de febrer de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.
Requerir a l’entitat COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET, per tal que,
en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la notificació del present acord,
aporti la documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció i relacionada a
l’antecedent setè. En cas que no aporti la documentació requerida, s’entendrà
incomplida l’obligació de justificar i es procedirà a iniciar el procediment de
reintegrament total o parcial de la subvenció, segons correspongui. Això s’entén sense
perjudici de l’exigència dels interessos de demora i la imposició si s’escau, de les
sancions pertinents.
2.
Informar que també pot procedir a retornar l’import que no pugui justificar al
compte del Banc de Sabadell amb el núm. d’IBAN ES68 0081 0014 0000 0176 1482
fent constar la referència devolució subvenció o part subvenció “9a. Trobada
Gegantera”. En aquest supòsit, haurà de presentar una instància amb el comprovant
de dit ingrés. En cas que faci una devolució voluntària, s’entendrà que renuncia a la
part de la subvenció retornada i es procedirà al càlcul dels interessos de demora que
corresponguin.
3.

Notificar la present resolució al beneficiari.

4. REQUERIMENT D'UNA ESMENA EN LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'ENTITAT COLLA GEGANTERA DE L'ESCOLA TERESA ALTET, PER AL
CONJUNT DE SORTIDES ANUALS, AL 2018. EXP. 49/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet
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Primer.- Les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i
associacions ciutadanes prèviament aprovades de forma definitiva per l’òrgan
competent, van ser publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
Segon.- Per a les activitats de les entitats de l’exercici 2018 la JGL va convocar les
subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim de concurrència
competitiva en data 25 d’abril de 2018.
Tercer.- L’entitat COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET amb NIF G63331847
va sol·licitar en data 11 de juny de 2018 ref. Registre d’entrada núm. 2018019708 la
concessió d’una subvenció per import de 500 euros per Al Conjunt se Sortides Anuals
al 2018.
Quart.- En data 28 de desembre de 2018 es va resoldre per acord de JGL,
l’atorgament d’una subvenció de 500,00€ en concepte del Conjunt de Sortides Anuals,
a l’entitat COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET.
Cinquè.- Atès que, tal i com resulta de l’expedient de la resolució, el termini màxim de
justificació va finalitzar el passat dia 10 de gener de 2018.
Sisè.- La COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET no ha presentat cap
instància ni documentació per a la justificació de la subvenció atorgada.
Setè.- Segons consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2019 , cal que l’entitat
presenti tota la documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció:
a) Memòria justificativa de l’activitat realitzada, del nombre de participants i del grau
d’assoliment dels objectius previstos.
b) Balanç econòmic de l’activitat, acompanyat de còpia de l’acta d’aprovació d’aquest per
l’òrgan competent de l’entitat o del certificat acreditatiu d’aquesta aprovació.
c) Factures de les despeses realitzades, l'import de les quals serà, almenys, el cent per cent de
l'import de la subvenció concedida, amb obligació del beneficiari de reintegrar la part que
excedeixi la despesa realment acreditada i sense perjudici dels ajustaments que calgui fer en la
part de la subvenció pendent de pagament. Les factures que justifiquin l'import subvencionat
hauran de reunir els requisits següents:
• Ser originals (que seran segellades i retornades a l’entitat). En l'estampació es farà
constar la subvenció per a la justificació de la qual s'han presentat i si l'import del
justificant s'imputa total o parcialment, amb indicació en aquest darrer cas de la quantia
exacta aplicada.
• Estar datades (la data de la factura ha d’estar inclosa dins el període d’execució escollit a
la sol·licitud).
• Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
• Expressar amb detall els béns adquirits, serveis prestats, etc., d’acord amb l'activitat
objecte de subvenció.
• Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor
i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de
l'emissió).
d) Recull de la publicitat de l’activitat realitzada.
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Fonaments de dret





Articles 30 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 69 a 87 i especialment l’article 71.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes publicades al BOPB de data 6 d’agost de 2014.
Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes en règim
de concurrència competitiva aprovada per JGL de data 25 d’abril de 2018.

Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 18 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 de febrer de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1. Requerir a l’entitat COLLA DE GEGANTERS DEL TERESA ALTET, per tal que,
en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la notificació del present
acord, aporti la documentació preceptiva per a la justificació de la subvenció i
relacionada a l’antecedent setè. En cas que no aporti la documentació requerida,
s’entendrà incomplida l’obligació de justificar i es procedirà a iniciar el
procediment de reintegrament total o parcial de la subvenció, segons
correspongui. Això s’entén sense perjudici de l’exigència dels interessos de
demora i la imposició si s’escau, de les sancions pertinents.
2. Informar que també pot procedir a retornar l’import que no pugui justificar al
compte del Banc de Sabadell amb el núm. d’IBAN ES68 0081 0014 0000 0176
1482 fent constar la referència devolució subvenció o part subvenció “Conjunt de
sortides anual”. En aquest supòsit, haurà de presentar una instància amb el
comprovant de dit ingrés. En cas que faci una devolució voluntària, s’entendrà
que renuncia a la part de la subvenció retornada i es procedirà al càlcul dels
interessos de demora que corresponguin.
3. Notificar la present resolució al beneficiari.

5. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A
L’ASSOCIACIÓ CASAL POPULAR DE RUBÍ PER L'ACTIVITAT ELS PASTORETS, L’ANY
2018. EXP. 22/2019/SCULTURALS-E
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L’Ajuntament de Rubí ha subvencionat amb un import de 1.125 euros l’activitat ELS
PASTORETS proposada i organitzada per l’Associació Casal Popular en l’edició del
2018.
Aquesta subvenció està emmarcada en la modalitat C, que correspon a les
subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals i concretament a
línia de Suport a activitats e creació i difusió de les arts escèniques dotada amb 2.500
euros i amb càrrec a la partida 3U041.3340E.48000, recollida en fitxa annex 31 del
Pla Estratègic de subvencions 2016-2018.
L’informe que va emetre el servei gestor en el moment de l’atorgament marcava com a
data màxima per a la justificació el 10 de gener del 2019.
D’acord amb les bases de subvencions, l’import de la justificació de la subvenció en
cap cas no pot ser menor a la quantitat justificada.
La subvenció va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia
28 de desembre de 2018.

ENTITAT: ASSOCIACIÓ CASAL POPULAR DE RUBÍ

NIF: G63501670
NÚM. APUNT PREVI: 920180010622
ACTIVITAT

IMPORT

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ

Els Pastorets

1.125,00 €

10 de gener de 2019

TOTAL

1.125,00 €

Atès que l’ASSOCIACIÓ CASAL POPULAR tenia fins al 10 de gener de 2019 per
justificar l’activitat d’ELS PASTORETS segons l’acord adoptat el 28 de desembre de
2018 per Junta de Govern Local:
NIF: G63501670
NÚM. APUNT PREVI: 920180010622
ACTIVITAT

IMPORT

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ

Els Pastorets

1.125,00 €

10 de gener de 2019

TOTAL

1.125,00 €

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
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1. L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la
condició sisena del conveni.
2. Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3. La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 28 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180010622, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041.3340E.48000 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:
Bases de subvenció
D’acord amb la Base 10.5 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per
a entitats i associacions ciutadanes, la justificació haurà de ser aprovada per acord de
la Junta de Govern Local, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis
a les Persones de data 31 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 23 de gener
de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
6. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ENTITAT
COORDINADORA DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS DE RUBÍ (CECAR), PER
AL "DIA DE ANDALUCÍA", ANY 2018. EXP. 17/2019/SCULTURALS-E
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Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí ha tingut interès en donar suport al Día de Andalucía 2018 que
organitza l’entitat Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas de Rubí. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Coordinadora de Entidades Andaluzas de
Rubí (CECAR) 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 festa.
Vist l’informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta subvenció
va ser posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la constitució
de garantia. La subvenció té el caràcter d’import cert i l’import de la justificació no
podia ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament es va fer amb
posterioritat al termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 6 de juny de 2018, va acordar
concedir una subvenció de 8.500,00 €, a l’entitat COORDINADORA DE ENTIDADES
CULTURALES ANDALUZAS DE RUBÍ per a la realització del Día de Andalucía 2018.
Aquesta era una subvenció prevista nominativament a l’Annex núm. 25 de les Bases
d’Execució del pressupost municipal 2018, número d’aplicació pressupostària 3U041
3340E 48006 i núm. apunt previ 920180003152. Aquesta subvenció nominativa, esta
emmarcada per un conveni signat, entre l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Coordinadora
de Entidades Culturales Andaluzas de Rubí, aprovat segons acord de la Junta de
Govern Local en data 6 de juny de 2018. En aquest conveni es concreten les
condicions d’aquesta subvenció, la condició vuitena especifica la documentació que
l’entitat ha d’aportar per justificar la subvenció rebuda.

ENTITAT: COORDINADORA DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS DE
RUBÍ
NIF: G62462494
NÚM. APUNT PREVI: 920180003152
ACTIVITAT

IMPORT

Día de Andalucía 2018

8.500,00 €

TOTAL

8.500,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
28 de setembre de
2018

Atès que l’entitat COORDINADORA DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS DE
RUBÍ tenia fins al 28 de setembre de 2018 per justificar l’activitat del Día de
Andalucía 2018 segons l’acord adoptat el 6 de juny de 2018 per Junta de Govern
Local:

21

ENTITAT: COORDINADORA DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS DE
RUBÍ
NIF: G62462494
ACTIVITAT

IMPORT

Día de Andalucía 2018

8.500,00 €

TOTAL

8.500,00 €

TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
28 de setembre de
2018

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la
condició 8a del conveni.
2) Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 6 de juny de 2018, es va
reconèixer l’obligació número 920180003152, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3U041 3340E 48006 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:
Conveni entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Coordinadora de Entidades Culturales
Andaluzas de Rubí sobre subvenció directa pel Día de Andalucía 2018 aprovat per
Junta de Govern Local el dia 6 de juny de 2018.
L’apartat 4 de la Base 10 atribueix a la Junta de Govern Local la competència per a
aprovar la justificació, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 30 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 23 de gener de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
7. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. MOSSÈN CINTO PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
51/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Mossèn Cinto Verdaguer de Rubí una subvenció directa de
1.881,00€ per al finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques
incloses a la Guia d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.

L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
1.881,00€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Mossèn Cinto Verdaguer de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada
al finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.

8. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. DE TERESA ALTET PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
52/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Teresa Altet de Rubí una subvenció directa de 1.683,00€ per al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
1.683,00€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Teresa Altet de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
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2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.
6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
ATORGADA EL 24 D’ABRIL PER A L’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER
PONTEVEDRA, 8A. EXP. 1/2019/CD
ANTECEDENTS
En data 24 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local va atorgar la llicència d’obres
majors 000045/2011-OMA per a l’ampliació de l’habitatge situat a la planta primera
amb una planta sotacoberta d’una superfície de 73,10 m² situat al C. PONTEVEDRA
8A, de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
En data 28 de desembre de 2016 (LLGE 2016028513), la senyora
comunica la primera ocupació de l'expedient 000045/2011-OMA
situat al C. PONTEVEDRA 8A, de Rubí.
A la visita de final d’obra efectuada en data 16 de gener de 2017 es comprova que
s’havien fet modificacions de caràcter no substancial respecte de la llicència atorgada
relatives a la formació d’un bany a la planta sotacoberta. Com a conseqüència
d’aquesta inspecció es van notificar els següents requeriments de deficiències i es van
rebre les documentacions que a continuació s’enumeren:
•
•
•
•
•
•
•
•

17/01/17 (LLGS 2017000432) Requeriment de deficiències.
09/02/17 (LLGE 2017002793) Sol·licitud per part de la senyora
07/04/17 (LLGE 2017007470) Sol·licitud per part de la senyora
24/04/17 (LLGE 2017008375) Aportació del nomenament de contractista per part
del senyor
(arquitecte tècnic).
15/05/17 (LLGS 2017006400) Requeriment de deficiències com a conseqüència
de la nova visita de comprovació efectuada.
26/07/17 (LLGE 2017018161) Aportació documentació per part del senyor
(arquitecte tècnic).
05/09/17 (LLGS 2017011954) Reiteració de part del requeriment de deficiències
de data 15/05/17.
14/05/18 (LLGE 2018016176) Sol·licitud per part de l’arquitecte tècnic

• 19/07/18 (LLGS 2018011718) Requeriment de deficiències.
• 03/10/18 (LLGE 2018030954) Aportació documentació per part del senyor
(arquitecte tècnic).
• 05/11/18 (LLGS 2018016109) Requeriment de deficiències.
• 18/12/18 (LLGE 2018039068) El senyor
aporta el justificant del
pagament de la taxa en concepte de modificació no substancial.
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• 05/02/19 (LLGE 2019004577) Certificat del tècnic autor del projecte.
Les modificacions efectuades no alteren la superfície total construïda del projecte
inicialment aportat atès que afecten únicament a la distribució interior mitjançant la
formació d’un bany.
En data 12 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement la
modificació de la llicència de l’ampliació de l’habitatge situat a la planta primera amb
una planta sotacoberta d’una superfície de 73,10 m² situat al C. PONTEVEDRA 8A, de
Rubí, pel que fa referència a la distribució interior, atès que la documentació aportada
s’ajusta a les condicions d’edificació i ús que disposa la Normativa Urbanística vigent.
En data 18 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials informe
favorablement sobre la modificació no substancial de la llicència d’obres 000045/2011OMA per a l’ampliació de l’habitatge situat a la planta primera amb una planta
sotacoberta d’una superfície de 73,10 m² situat al C. PONTEVEDRA 8A, de Rubí.
FONAMENTS DE DRET
Article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (ROAS).
Articles 35 i 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 22 de febrer
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 12 i 18 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decreto de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència d’obres 000045/2011OMA, atorgada el 24 d’abril de 2012, per a l’ampliació de l’habitatge situat a la planta
primera amb una planta sotacoberta d’una superfície de 73,10 m² situat al C.
PONTEVEDRA 8A, de Rubí, atès que la documentació aportada s’ajusta a les
condicions d’edificació i ús que disposa la normativa urbanística vigent.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
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2. ATORGAR A
LA LLICÈNCIA D’OBRES PER AL CANVI
D’ÚS D’UN LOCAL A HABITATGE EN UN EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA DE
CASTELLBISBAL
EXP. 23/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El dia 11 de maig de 2018 (LLGE 2018/015594),
va sol·licitar una llicència per al canvi d’ús d’un local a habitatge, tipus
dúplex, en un edifici situat a l’avinguda de Castellbisbal
de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 56.464,72 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01645431-0000195488 (01)
846,97
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211559735 Fiances per llicències d’obres 2115597-0 1.129,29
Quart.- A l’expedient consta la següent documentació aportada amb la relació
cronològica i indicació de plànols vàlids:
• Documentació aportada el dia 11 de maig del 2018 amb la sol·licitud de llicència.
• Documentació aportada el dia 24/05/2018 (LLGE 2018017462) que complimenta
la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 26/06/2018 (LLGE 2018021336) que modifica la
documentació inicial aportant els plànols 9-A i 10-A.
• Documentació aportada el dia 13/07/2018 (LLGE 2018023624) consistent el
justificant del pagament de les fiances per residus.
• Documentació aportada el dia 30/07/2018 (LLGE 2018025264) que complimenta
la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 18/01/2019 (LLGE 2019002129) consistent en el
compromís de compra de la plaça d’aparcament per donar compliment a l’article
123.1 del P.G.O.
Cinquè.- En data 5 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència per al canvi d’ús d’un local a habitatge (tipus dúplex) en un edifici situat a
l’avinguda de Castellbisbal 33, de Rubí.
Sisè.- En data 12 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per al
canvi d’ús d’un local a habitatge, tipus dúplex, en un edifici situat a l’avinguda de
Castellbisbal
de Rubí.
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Setè.- El nou habitatge resultant es desenvolupa en planta segona i plata sota coberta,
amb una superfície total construïda de 348,58 m2, que inclou dos balcons a nivell de
planta segona (5,28 m2).
Disposa, a més, d’una terrassa en planta sotacoberta de 72,60 m2.
Planta segona
167,30 m2
Planta sotacoberta
176,00 m2
Balcons en planta 2a
5,28 m2

FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 18 de febrer
de 2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 5 i 12 de febrer de 2019, respectivament,
que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per al canvi
d’ús d’un local a habitatge, tipus dúplex, en un edifici situat a l’avinguda de
Castellbisbal 33, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 56.464,72 €
objecte de llicència, amb les següents condicions generals, particulars, terminis
d’execució, taxa urbanística i garanties.
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Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i
un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al
projecte autoritzat.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les
bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del
personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
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9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
S’haurà de donar compliment a les previsions contingudes a l’article 123.1 del Pla
General d’Ordenació de Rubí, en relació a disposar en propietat de la plaça
d’aparcament requerida, fet que s’haurà d’acreditar degudament, com a màxim, en la
data en què s’emeti la certificació de finalització de les obres, mitjançant l’aportació de
la justificació registral de la seva titularitat.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
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846,97 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211559735 Fiances per llicències d’obres 2115597-0 1.129,29
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
3. ATORGAR A
RECONEIXEMENT DE DUES
EXP.000002/2017-PARURB

LA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ PER AL
SITUADES AL CARRER DEL CADÍ
.

FINQUES

ANTECEDENTS
Consta en els arxius municipal l’expedient OE2014066.
RELACIÓ DE FETS
El dia 13 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm. 2017002939,
sol·licita una llicència de parcel·lació urbanística de la finca
situada al carrer del Cadí , de Rubí, per dividir-la en dues unitats.
A l’expedient consta aportada documentació presentada amb la sol·licitud, la
presentada el dia 10 d’octubre de 2017 (LLGE 2017024886), la presentada el dia 6 de
març de 2018 (LLGE 2018006796) i la presentada el 10 d’octubre de 2018 (LLGE
2018031728)
La finca aportada inicial es la següent:
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
Inicial
1.054,16 m²
Les finques resultants són:
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
Parcel·la 1
474,76 m²
Parcel·la 2
579,40 m²
En data 6 de febrer de 2019, l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a
l’atorgament de la llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en dues unitats la
finca situada al carrer del Cadí de Rubí.
S’assenyala que el plànol que s’ha d’incorporar a la resolució que concedeixi la
Llicència de Parcel·lació per a dividir en dues unitats la finca inicial situada al carrer del
Cadí 3, de Rubí, de l’expedient 000002/2017-PARURB en compliment de l’article 28 d)
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del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el RPLU, és el plànol número 2.2
del “Projecte de parcel·lació de la finca situada al carrer CADI de Rubí”, redactat per
(enginyer tècnic d’obres públiques) i presentat per
el 13 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm.
2017002939.
En compliment de l’article 29.d del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, els plànols que s’incorporen a la
present resolució són els plànols que es fan constar al certificat emès pel Vicesecretari
accidental, i que obra a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) relatius a la competència
per l’atorgament de llicències.
Articles 187 i 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions de
Catalunya.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 26 de febrer
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 6 i 13 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència de parcel·lació número
000002/2017-PARURB, per al reconeixement de dues finques situades al carrer del
Cadí 3, de Rubí, amb les condicions i liquidació que s’esmenten a continuació.
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
Parcel·la 1
474,76 m²
Parcel·la 2
579,40 m²
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.

33

CONDICIONS:
Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercer (article 73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny).
LIQUIDACIÓ:
Referència
Tipus d’ingrés Data d’ingrés Import
01330615-0000057219
Taxa
09/02/2017 429,50

7./.ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
8./. TORNS OBERT DE PARAULES

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