ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 18/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 15 de maig de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCATS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Vicesecretari
Gerent en funcions
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Nicolau López Aznar
Jordi Nuñez Freixa
Sandra Cerdà Gómez

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

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIXEN
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 15 de maig de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. ACCEPTAR EL FONS PRESTACIÓ DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
"CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA DE PREVENCIO INCENDIS"
– PPI. EXP. 73/2019/GERENCIA-E

Fets

1

1.
La Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern número 58,
en sessió de data 28 de febrer de 2019, va aprovar la concessió d’un fons de prestació
corresponent a “conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis
forestals” per a l’any 2019, que quantificava la participació en la ciutat de Rubí en
7.049,96 euros, corresponents al 80% del cost total de les actuacions a realitzar, que
es valoren en 8.812,45 euros.
2.
El punt tercer de l’acord d’atorgament esmentat, estipula les següents condicions
d’execució del fons de prestació:
“L’ens destinatari disposa fins al 31 de maig de 2019 per presentar l’acceptació
expressa de la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, signada de forma conjunta
entre l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del municipi, per a
l’actualització de les actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
(PPI) redactat per la Diputació de Barcelona, on consti una relació prioritzada i
valorada econòmicament de les actuacions amb necessitat d’execució. Aquesta acta
d’acord s’ha d’haver pactat i redactat per les parts implicades, prèviament a
l’acceptació del fons.”
3.
El mateix punt de l’acord d’atorgament del fons de prestació estipula que el seu
pagament es farà de la següent manera:
“S’estableix el pagament avançat del 80% respecte de l’import concedit, el qual s’ha de
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa i l’acta d’acord a què s’ha fet
referència. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia
presentació de la justificació de les despeses.”
4.
Pel que fa referència terminis d’execució i justificació, l’acord de la Diputació de
Barcelona estableix que:
“El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i el
de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020.”
5.
Les dades comptables relatives a l’acceptació de dit fons de prestació per part de
l’Ajuntament de Rubí són:
PROJECTE DE DESPESA –
2019/3/PROTE/1
CODI DE SUBVENCIÓ 2019/2/031
COMPROMÍS D’INGRÉSNúmero d’operació 92019000117
Número de referència 12019002064
6.
La quantitat corresponent a la diferència entre el fons de prestació atorgat per la
Diputació de Barcelona i el cost total de les actuacions a realitzar, 1.762,49 euros, es
carregarà a la partida pressupostària 9U080 1350A 22799, Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals, havent-se realitzat reserva de crèdit amb número
d’apunt previ 920190002410.
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7.
En data 9 d’abril de 2019 el tècnic de la Unitat de Protecció Civil emet informe
favorable a l’acceptació de dit fons de prestació.
8.
En data 24 d’abril de 2019 la Comissió Local de seguiment de les actuacions
previstes al Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, formada per Ajuntament
de Rubí i l’Agrupació de Defensa Forestal de Rubí han signat acta d’acord que
actualitza les actuacions previstes en el programa anual del PPI per a la seva execució
durant l’any 2019.
Fonaments de Dret
Vista la proposta de Gerència de data 24 d’abril de 2019 i l’informe tècnic de data 9
d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Acceptar el fons de prestació corresponent a “conservació de la
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” per a l’any 2019, que
quantifica la participació en la ciutat de Rubí en 7.049,96 euros, corresponents al 80%
del cost total de les actuacions a realitzar, que es valoren en 8.812,45 euros, atorgat
per la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern número 58, en
sessió de data 28 de febrer de 2019.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal, l’Agrupació de
Defensa Forestal de Rubí i a la Diputació de Barcelona.
3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. ACCEPTAR L'INCREMENT DE L'IMPORT PER AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
TRANSICIONS EDUCATIVES PER AL CURS 2018-2019 EN EL MARC DEL PLA “XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016 – 2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. LÍNIA 2
D’ACTUACIÓ: REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) EN
MODALITAT PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PFI) EXP. 29/2019/CIUTAT-E
Atès que el Programa de Transicions Educatives, és un programa de la Diputació de
Barcelona d’ajuts econòmics per finançar serveis municipals que contribueixen a
ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i que milloren els
nivells competencials i les qualificacions per facilitar les possibilitats d’èxit personal i
professional de la població.
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Vist que els Programes de Formació i Inserció (PFI) estan adreçats als joves no
ocupats d’entre 16 i 21 anys que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense
obtenir-ne el títol, i tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil
professional concret.
Atès que des del curs 2017/2018 el Rubí Forma de l’Ajuntament de Rubí, imparteix el
Programa de formació i inserció en la modalitat de Plans d’Iniciació Professional (PIP).
Vist que l’Ajuntament de Rubí va presentar dins del termini establert una sol·licitud de
subvenció per les actuacions del “Programa
Complementari de Transicions
Educatives per al curs 2018-2019.
Atès que l’ajut econòmic rebut per l’Ajuntament de Rubí va ser de 26.731.12 euros
Atès que amb data 13 de desembre de 2018, la presidència de la diputació de
Barcelona dicta un decret amb número de registre 13779 sobre “Acceptar les
renúncies dels ajuts del Programa complementari de transicions educatives en al curs
2018-2019del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en virtut d’això, redistribuir
els saldos existents, tot incrementant l’import de concessió dels ajuts del mateix
programa”
Vist que en el procés d’aprovació de les renúncies totals o parcials dels ajuts concedits
ha quedat alliberada, en la Línea 2, la quantitat 26.731,12 euros.
Atès que aquest romanent de 26.731,12 €, s’ha repartit entre els 16 ens que han
acceptat la concessió. Per obtenir el coeficient d’increment s’ha calculat el percentatge
que representa el romanent (26.731,12 €) sobre el total de l’import màxim reconegut
als 16 ens amb dret a percebre un increment en l’assignació resultant d’aquest càlcul
un coeficient del 6,38%.
Vist que per obtenir la quantia final de l’assignació del romanent, s’ha aplicar aquest
coeficient sobre l’import màxim reconegut inicialment a cascun dels ens. Aquest
procediment es completa assignant la quantitat residual d’un cèntim d’euro (0.01 eur)
a la sol·licitud que hagi rebut un import únic inferior dins la seva línia
Atès que de les comprovacions i càlculs anteriors en resulta el següent increment:
Codi
INE

Ens

Import de
concessió inicial
per realització de
Plans d’iniciació
Professional

Import de
concessió final
per realització de
Plans d’Iniciació
Professional

Import
incrementat

08184

Ajuntament de Rubí

26.731,12 €

28.645,43 €

1.914,31 €
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Vista la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual es va establir els
Programes de Formació i Inserció (DOGC núm. 6628, de 22.05.2014), ENS/241/2015,
de 9 de febrer de modificació de la Resolució ENS/1102/2014 de 21 de maig.
Atès l’ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, on es va determinar l’estructura i els mòduls
formatius que componen els programes de formació i Inserció (DOGC núm. 6727, de
14.10.2014).
Atès l’ENS/94/2018, de 22 de gener, per la qual s’obre el procediment d’autorització i
el de comunicació per impartir Programes de Formació i Inserció en el curs 2018-2019.
Vist el BOPB de divendres 4 de maig de 2018, en el qual s’aprova el Programa
Complementari de Transicions Educatives per al curs 2018 -2019 de la Diputació de
Barcelona.
Atès l’Article 18 del règim reguladors del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2018-2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Atès l’apartar 7.1h) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, publicada al
butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, i modificada
per decrets de la Presidència de la diputació de Barcelona núm. 906//18. De 13 de
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i núm. 11043/18, de 26
d’octubre, publicat al BOPB de 30 de octubre de 2018, reserva a la Presidència de la
Diputació de Barcelona la competència per aprovar les renuncies i les redistribucions
de saldos no acceptats dels recursos derivats del programes complementaris.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 8 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 d’abril de 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Acceptar l’increment de l’atorgament de la subvenció per al Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, d’import de 1.914,31
€, d’acord amb la resolució de la Diputació de Barcelona.
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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.:
Compromís d’ingrés, CI – 1.914,31 € Número d’operació – 920191000112 i Número de
referència - 12019002046
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal, a l’Oficina de Gestió
d’Ingressos i al Servei de Recursos Humans.
2. APROVAR CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ “ FENTXARXA: FOMENT
DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR QUÍMIC, FARMACÈUTIC, PLÀSTIC I AFINS” EN EL
MARC DEL PROJECTE PER PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 20182020. DIPUTACIÓ DE BARCELONA ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I EMPRESES. EXP.
38/2019/CIUTAT-E
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 9 de novembre de
2017, acorda la convocatòria de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria
local 2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que es registra a
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(codi
convocatòria
201720175120009323).
Vist que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va
ser aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
maig de 2017.
Atès que la present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de
subvencions i va ser publicada al BOPB de 27/11/2017.
Atès que l’objecte de la convocatòria és el finançament de projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia
territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de
desenvolupament competencial i retenció del talen de persones en situació d’atur i/o
de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions
precàries.
Vist que un dels eixos que fonamenten la convocatòria és l’impuls de la concertació
institucional i la col·laboració públic privada, així com l’impuls del treball en xarxa.
Ates que els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal, Rubí i Terrassa
dissenyen el projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins “ que té com a objectiu donar suport al teixit empresarial
local del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, així com les empreses de
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serveis destinats a la producció del sector que ens ocupa, en la detecció de
necessitats de personal i formatives de les empreses.
Vist que l’Ajuntament de Terrassa és l’ens sol·licitant de la subvenció, que actua com a
interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Rubí s’hi adhereixen.
Atès que en data 23 de gener de 2018 l’Ajuntament de Terrassa presenta la sol·licitud
del projecte i de subvenció a la Diputació de Barcelona. Els imports de la subvenció
sol·licitada i els percentatges de participació són:

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data 21 de
febrer de 2018 acorda, entre altres :
1.- Donar compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí del projecte
dissenyat i de la presentació de sol·licitud de subvenció, a través de l’Ajuntament de
Terrassa, per l’execució del projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació
sector químic, farmacèutic, plàstics i afins” a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona.
3.- Acceptar l’adhesió per l’execució conjunta de l’actuació esmentada i la presentació
de la carta d’adhesió al projecte de l’entitat Ajuntament de Rubí.
2.- Acceptar la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Rubí de 82.387,50 euros de
subvenció per l’execució del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins”.
Vist que a l’Ajuntament de Terrassa li és notificat que la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, en data 12/04/2018, ha adoptat un acord sobre “ Resolució de
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure
l’ocupació a la indústria local, per la període 2018-2020 (codi conv.
20172017512000323)”.
Atès que mitjançant aquesta Resolució, la Diputació de Barcelona aprovà l’atorgament
de la subvenció del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstic i afins” liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Rubí, Barberà del Vallès i Castellbisbal per promoure l’ocupació
a la indústria local, per un import de 433.544,09 € i que es desglossa de la forma
següent:
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Terrassa
Rubí
Barberà
Castellbisbal
TOTAL

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

Subvenció
atorgada
208.118,49 €
82.387,50 €
93.268,10 €
49.770,00 €
433.544,09 €

Aportació
69.372,83 €
27.462,50 €
31.089,37 €
16.590,00 €
144.514,70 €

%
sobre
total
pressupost
48,00
19,00
21,52
11,48
100,00

Atès que en data 21 de maig de 2018, l’Ajuntament de Terrassa presenta escrit
d’acceptació de subvenció a la Diputació de Barcelona.
Vist que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
27 de juliol de 2018, acorda, entre altres, l’aprovació concedida de 82.387,50 € per a
l’execució de les accions en el marc del Programa per Promoure l’Ocupació al a
Indústria Local es troba en tràmit.
Vist l’Acord de la Diputació de Barcelona d’aprovació de la convocatòria 2018-2020 i
bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure l’ocupació a
la Indústria Local, preveu, al seu punt 2.1., entre d’altres, la col·laboració público
privada, incorporant empreses i altres agents econòmics... com a participants del
projecte, tant pel que fa a la seva participació en la planificació de les actuacions a
desenvolupar, així com en l’execució de les mateixes, posant a disposició del projecte
els seus recursos humans i/o materials.
Atès que el projecte sol·licitat a la Diputació de Barcelona a través de l’Ajuntament de
Terrassa, preveu com un dels eixos d’actuació, els acords de pràctiques no laborals
amb les empreses.
Vist que les estades en empreses de caràcter no laboral esdevenen un instrument per
poder apropar la persona participant en el programa a la realitat de les empreses. A
través d’aquesta mesura ocupacional es potencia l’auto coneixement i les
competències en un entorn real de la persona que està en recerca de feina o bé de
millora de feina i que són beneficiàries del programa.
Atès que l’Ajuntament de Rubí, en data 29 de març de 2019, ha finalitzat l’execució del
curs “ Tècnic en transformació de processos termoplàstics “.i que el programa formatiu
contempla la realització de pràctiques no laborals.
Atès que a partir de la prospecció de la tècnica del programa, l’empresa Iplextrim, S.L.
manifesta el seu interès i compromís per acollir alumnes per a la realització de
pràctiques no laborals i els alumnes que acollirà són els senyors
i
.
Atès que l’empresa Isogom Sistemas S.L. manifesta el seu interès i compromís per
acollir alumnes per a la realització de pràctiques no laborals i els alumnes que acollirà
són els senyors
i
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Atès que aquests convenis tenen com a finalitat establir les condicions de la
col·laboració entre ambdues parts per a la implementació de l’estada en pràctiques no
laborals
Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Oficina d’Informació i ’Orientació del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 2 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 29 d’abril de 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

1.- Aprovar els convenis de col·laboració per a l’execució de l’acció “ FentXarxa:
foment de l’ocupació en el sector químic, farmacèutic, plàstic i afins” entre l’Ajuntament
de Rubí, i les empreses següents:
9
9

IPLEXTRIM S.L.
ISOGOM SISTEMAS, S.L.

2.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/18. EXP. 24/2019/INTERVEN-E .
Vist la relació F/2019/18 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 720.051,69 €
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.
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D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 26 d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/18 per import de 720.051,69 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord.
2. APROVAR DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/19 MENORS DE 500 € . EXP.
4/2019/CMESUPR

Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí han proposat la
contractació (en modalitat de contracte menor de fins a 500 €) dels subministraments,
obres i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta, d’acord amb les condicions i
característiques que consten a l’expedient, en el seu cas.
Atès que des d’aquestes mateixes àrees s’ha proposat aquests contractistes, d’acord
amb les respectives ofertes i preus que s’indiquen en la relació número F/2019/19
Respecte de cada contracte que hi figura a la relació i segons resulta dels respectius
informes de necessitats que consten a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
b)
En cap cas no es supera, en el present exercici, el límit quantitatiu acumulat de
15.000 euros per a cadascuna de les categories de contractes de serveis i/o
subministraments (40.000 euros per a la categoria de contractes d’obres), IVA exclòs.
c)
Cap dels contractes no s’ha fraccionat, ni forma part de fraccionament d’un
contracte o prestació superior
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d)

En cap cas no és possible la contractació per lots.

Vist el que disposen els articles 29.8, 118 i 131.3 i les disposicions addicionals segona
i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, en matèria de contractes
menors.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 26 d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació dels subministraments, obres
i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta F/2019/19 per import total de 2.838,24 €
amb les operacions en fase prèvia a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es
relacionen.
2n. Adjudicar els contractes menors dels subministraments, obres i/o serveis que
s’indiquen en la relació adjunta F/2019/19, d'acord amb les condicions i
característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Aprovar el reconeixement de l’obligació de la relació de factures que s’adjunta a
aquest acord
4rt. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
5è. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. INSPECCIÓ DE CONTROL PERIÒDIC 2017, PAVELLÓ ESPORTIU CAN ROSÉS-OPA,
FRA. 2018 EXP. 62/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
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Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 3U035 3110B 22799.

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 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa.
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 01/04/2019 que consta a l’expedient.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de
Serveis a les Persones de data 23 d’abril 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
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
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aprovant les factures emeses per GENERALITAT DE CATALUNYA AGENCIA SALUT
PUBLICA DE CATALUNYA, d’import total 57,15 i que resumidament son:
Nom del contractista: GENERALITAT DE CATALUNYA AGENCIA SALUT PUBLICA DE
CATALUNYA
NIF/NIE: ESS0811001G
Número de factura: 0000165670461
Data de factura: 19/03/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 3U035 3110B 22799
Import: 57,15

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

4. APROVAR LA MODIFICACÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES I ESCALES MECÀNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE
RUBÍ EXP. 28/2018/CONT-E
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2016 es va
adjudicar el contracte del servei de manteniment dels vint-i-nou ascensors, dues
escales mecàniques i un muntacàrregues instal·lats a les dependències municipals de
l’Ajuntament de Rubí, a l’empresa SCHINDLER SA amb CIF A50001726. El contracte
es va formalitzar per ambdues parts en data 22 de març de 2017.
Vist que els imports d’adjudicació del contracte corresponen a l’oferta presentada pel
contractista en base al previst als plecs reguladors d’aquest contracte i que van ser els
següents:
Contracte elevadors
Import

IVA
(21%)

Total

3.427,88
€
- €

19.751,12
€
- €

- €
3.150,00
€
6.577,88
€

- €
18.150,00
€
37.901,12
€

Manteniment preventiu
16.323,24
€

15.000,00
€
31.323,24
€

Manteniment correctiu (s/històric)
Import anual - Any 1
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Modificacions previstes any 1-2

4%
32.576,17
€

En preventiu i correctiu

4%
33.879,22
€

En preventiu i correctiu

4%
35.234,39
€

En preventiu i correctiu

4%
36.643,76
€

En preventiu i correctiu

4%
38.109,51
€

En preventiu i correctiu

133.013,01
€
36.643,76
€
38.109,51
€
207.766,28
€

27.932,73
€
7.695,19
€
8.003,00
€
43.630,92
€

Import anual - Any 2
Modificacions previstes any 2-3
Import anual - Any 3
Modificacions previstes any 3-4
Import anual - Any 4
Modificacions previstes any 4-5
Import anual - Any 5
Modificacions previstes any 5-6
Import anual - Any 6

Contracte base (quatre anys)
Pròrroga 1 (1 any)
Pròrroga 2 (1 any)
Import estimat contracte

160.945,74
€
44.338,95
€
46.112,51
€
251.397,20
€

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2019 es va
aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment dels vint-i-nou
ascensors, dues escales mecàniques i un muntacàrregues instal·lats a les
dependències municipals de l’Ajuntament de Rubí, de conformitat amb l’informe tècnic
emès en data 6 de novembre de 2018 per l’enginyer tècnic municipal del servei
d’Obres i Espai Públic, en el que es justifica la necessitat de modificar el contracte per
l’actualització de l’inventari, que amplia el número d’elevadors en un que donarà servei
al CEIP Pau Casals. La despesa que implicava aquesta modificació equivalia al 3,16%
del pressupost previst per a l’anualitat corresponent (any 1-2 de contracte).
Vist que en data 13 de març de 2019, l’enginyer tècnic municipal d’Obres i Espai
Públic responsable del contracte del servei de manteniment dels vint-i-nou ascensors,
dues escales mecàniques i un muntacàrregues instal·lats a les dependències
municipals de l’Ajuntament de Rubí, sol·licita una segona modificació del contracte
prevista per a l’any 2-3 de contracte que suposa un increment del 3,18% en el
manteniment correctiu, en base al seu informe tècnic de la mateixa data 13 de març de
2019, en el que es justifica la necessitat de modificar el contracte per l’actualització de
l’Inventari, que amplia el número d’elevadors en 1 que donarà servei al Centre Cívic de
Can Fatjó.
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Vist que en data 3 d’abril de 2019 la TAG del Servei de Contractació emet informe
jurídic favorable a la modificació del contracte del servei de manteniment dels vint-inou ascensors, dues escales mecàniques i un muntacàrregues instal·lats a les
dependències municipals de l’Ajuntament de Rubí. A l’informe es fa constar que no
procedeix el reajustament de garanties previst a l’article 99 del TRLCSP.
FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.(TRLCSP)
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(Disposició transitòria
Primera LCSP)
El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
El plec de prescripcions tècniques (PPT) i plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) del contracte del servei de manteniment dels vint-i-nou ascensors,
dues escales mecàniques i un muntacàrregues instal·lats a les dependències
municipals de l’Ajuntament de Rubí, aprovat per JGL en data 10 de juny de 2015.
Vist l’informe tècnic, emès en data 13 de març de 2019 per l’enginyer tècnic municipal
d’Obres i Espai Públic, l’informe jurídic emès en data 3 d’abril de 2019 i vista la
proposta de la directora de Serveis Centrals i el regidor delegat de Serveis Centrals de
data 30 d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Incoar el procediment de modificació del contracte del servei de manteniment
dels vint-i-nou ascensors, dues escales mecàniques i un muntacàrregues instal·lats a
les dependències municipals de l’Ajuntament de Rubí, adjudicat a l’empresa
SCHINDLER SA amb CIF A50001726 tenint en compte els informes tècnic i jurídic
incorporats en aquest expedient.
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Segon.- Donar audiència al contractista, SCHINDLER SA amb CIF A50001726
perquè en el termini de 3 dies hàbils, pugui pronunciar-se en relació al procediment de
modificació incoat.
Tercer.- Traslladar aquests acords als serveis municipals interessats en aquesta
licitació als efectes oportuns.
5. APROVAR LA RELACIÓ F/2019/22 DE FACTURES MENORS DE 500 € EXP.
5/2019/CMESUPR
Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí han proposat la
contractació (en modalitat de contracte menor de fins a 500 €) dels subministraments,
obres i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta, d’acord amb les condicions i
característiques que consten a l’expedient, en el seu cas.
Atès que des d’aquestes mateixes àrees s’ha proposat aquests contractistes, d’acord
amb les respectives ofertes i preus que s’indiquen en la relació número F/2019/22
Respecte de cada contracte que hi figura a la relació i segons resulta dels respectius
informes de necessitats que consten a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
b)
En cap cas no es supera, en el present exercici, el límit quantitatiu acumulat de
15.000 euros per a cadascuna de les categories de contractes de serveis i/o
subministraments (40.000 euros per a la categoria de contractes d’obres), IVA exclòs.
c)
Cap dels contractes no s’ha fraccionat, ni forma part de fraccionament d’un
contracte o prestació superior
d)

En cap cas no és possible la contractació per lots.

Vist el que disposen els articles 29.8, 118 i 131.3 i les disposicions addicionals segona
i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, en matèria de contractes
menors.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 6 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.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació dels subministraments, obres
i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta F/2019/22 per import total de 5.302,05 €
amb les operacions en fase prèvia a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es
relacionen.
2n. Adjudicar els contractes menors dels subministraments, obres i/o serveis que
s’indiquen en la relació adjunta F/2019/22, d'acord amb les condicions i
característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Aprovar el reconeixement de l’obligació de la relació de factures que s’adjunta a
aquest acord
4rt. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
5è. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

6. APROVAR LA RELACIÓ DE CERTIFICACIONS F/2019/20 EXP. 25/2019/INTERVEN-E
Vista la relació F/2019/20 de certificacions, com a pagament a compte dels respectius
contractes, tramitades i conformades digitalment, pels serveis corresponents de
l’Ajuntament, mitjançant el mòdul corresponent de l’aplicació informàtica de
comptabilitat, per import de 158.904,23 €
Vist que en les certificacions primeres s’ha acreditat la constitució de la fiança
definitiva i la comprovació de l’acta de replanteig, en el seu cas.
Vist que les certificacions han estat autoritzades pel facultatiu director i conformades
pel tècnic municipal corresponent, son document acreditatiu de la realització de la
prestació corresponent, 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.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
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Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 2 de maig de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar les certificacions de la relació F/2019/20 per import de 158.904,23 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon.- Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord.
7. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/21 EXP. 26/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/21 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 183.205,97 €
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 2 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.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/21 per import de 183.205,97 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
8. SUBMINISTRAMENT DE TRES TAULETES TÀCTILS AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE
RELACIONS CIUTADANES I PROXIMITAT DINS DE L'ACORD MARC DE CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. EXP. 27/2018/CONT-E
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte del subministrament de tres tauletes tàctils
IOS Apple iPad AirAi7 mitjançant la modalitat de compra, destinades a cobrir les
necessitats del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat en els termes i condicions
establerts en l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
(Exp 2014.05) de conformitat amb l’establert a l’article 198.4 del TRLCSP i la clàusula
38 del plec de clàusules administratives particulars que regula el citat Acord marc,
adjudicats pels Consorci Català pel desenvolupament Local el 14 d’abril de 2016.
El pressupost màxim total de la despesa de l’encàrrec és de 1.126,98 euros més
236,67 euros (21% d’IVA), que fan un total de 1.363,65 euros.
Vistes les condicions específiques d’execució que regulen aquest contracte aprovades
per la Junta de Govern Local en data 5 de desembre de 2018.
Atès que en data 18 de desembre de 2018 es fa petició d’oferta a l’empresa
INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, SA de l’encàrrec de provisió pel subministrament
de tres tauletes tàctils IOS Apple iPad AirAi7 mitjançant la modalitat de compra,
destinades a cobrir les necessitats del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat.
Vista l’oferta presentada per a aquest procediment per l’empresa INFORMÀTICA EL
CORTE INGLÉS, SA amb NIF A28855260 en data 15 de gener de 2019.
Vist l’informe emès en data 17 de gener de 2019 per la responsable de Compres i el
cap del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat pel qual es proposa la compra de
tres tauletes tàctils IOS Apple iPad AirAi7 mitjançant la modalitat de compra,
destinades a cobrir les necessitats del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat a
l’empresa INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, SA amb NIF A28855260 per un import
total de 1.126,98€ + 236’67€ (21% d’IVA) = 1.363’65€.
Vist el que estableix l’article 151 del Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
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Vist l’informe favorable a l’adjudicació emès en data 17 de gener de 2019 per la
responsable de Compres i pel cap del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat i,
vista la proposta de la directora i del regidor delegat de Serveis Centrals de data 12
d’abril de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Declarar que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per
l’empresa INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, SA amb NIF A28855260.
Segon.- Aprovar l’encàrrec de provisió i adjudicar el contracte de subministrament de
tres tauletes tàctils IOS Apple iPad AirAi7 mitjançant la modalitat de compra,
destinades a cobrir les necessitats del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat a
l’empresa INFORMÀTICA EL CORTE INGLÉS, SA amb NIF A28855260 per un import
de 1.126,98€ més el 21% d’IVA (236’67€ ) que fan un total de 1.363’65€.

QUANTITA
T EQUIPS

PREUS
UNITARI
S

DESCRIPCIÓ DEL
MODEL

TOTAL

IVA

PREU
TOTA
L

LOT NÚM. 6 TAULETES TÀCTILS
3

Tauletes Tàctils IOS
Apple iPad AirAi7

375,66 €

1.126,98
€

236,67 €

1.363,65
€

Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries núm. 9U078
9241A 62600, i conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva del document comptable en fase prèvia
núm. 920190001633.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà abans
del 15è dia hàbil següent a la recepció de la notificació d’aquesta resolució, en aquest
sentit es comunica a l’adjudicatari que se’l requerirà a partir d’aquest període per
signar el contracte.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i als serveis municipals interessats
en aquesta licitació.
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Sisè.- Publicar aquest acord d’adjudicació al Perfil del Contractant.

9. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUCIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE "ACTUACIONS D'OBRA DE MILLORA A VALLESPARK". EXP.
21/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades
al “Projecte d’actuacions d’obra de millora a Vallespark”, aprovat definitivament per
Junta de Govern Local en data 21 de desembre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de
138.755,88€, IVA inclòs, per a un termini de 4 setmanes, amb el següent
desglossament:
114.674,28 €, pressupost net
24.081,60 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte
Ma d'obra
Maquinària
Materials
Partides alçades

SUMA

Pressupost
Execució
Material (€)
45.042,57
27.132,58
21.833,42
2.356,37

Despeses
generals
13% (€)
5.855,53
3.527,24
2.838,34
306,33

Valor
Benefici
IVA
industrial estimat del
21%(€)
6%(€) contracte(€)
2.702,55
53.600,66 11.256,14
1.627,95
32.287,77 6.780,43
1.310,01
25.981,77 5.456,17
141,38
2.804,08
588,86

SUMA (€)

%

64.856,80
39.068,20
31.437,94
3.392,94

46,74%
28,16%
22,66%
2,45%

96.364,94 12.527,44 5.781,90 114.674,28 24.081,60 138.755,88

100

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte Actuacions d’obra de millora a Vallespark”.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
Vista la publicació de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de desembre 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 12 de febrer de 2019, del que es
desprèn que l’oferta presentada per l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A
08348039 ha obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de 93,57
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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Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

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

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

Puntuació
Puntuació treballadors
Total
experiència a contractar
Puntuació
encarregat
en situació
(màxim
> 5 anys
legal de
100
(fins a 5
desocupació
punts)
punts)
(fins a 10
punts)

Núm.
Plica

NIF

7

A08348039

PABASA
EUROASFALT SA

70,00

10,00

5,00

5,00

3,57

93,57

4

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA
SL

60,71

7,14

5,00

5,00

2,14

79,99

5

A85058618

TECNOLOGIA
FIRMES SA

60,12

7,14

5,00

5,00

2,14

79,40

8

ROGASA
A58425760 CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU

57,24

7,14

5,00

5,00

0,71

75,10

6

B86629201

31,46

7,14

4,00

5,00

10,00

57,60

3

IBERLAND,
B63411466 INMUEBLES
REFORMAS S.L.

Y

22,57

3,57

5,00

5,00

0,71

36,85

1

B66226234

TEMPO
FACILITY
SERVICES,SLU

16,85

4,29

5,00

5,00

0,71

31,85

LICITADORA

DE

FERKUMA
MAQUINARIA SL

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 12 de febrer de 2019 per a
l’adjudicació del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda
per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a l’empresa PABASA
EUROASFALT SA amb NIF A 08348039 del contracte d’obres corresponents al
“Projecte Actuacions d’obra de millora a Vallespark”, per un import de 74.192,77 euros
(iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, donat que compleix amb les
condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els
criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 61.316,34 euros pressupost net i 12.876,43 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 84 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 5 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 22 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació
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establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 25 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
20 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment de data 18 de febrer de 2019, notificat electrònicament el mateix
dia a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A 08348039 amb núm. de
registre de sortida 2019002592 i vista la documentació aportada per l’esmentada
empresa en data 25 de febrer de 2019 amb núm. de registre d’entrada 2019006739 i,
atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, la representació que ostenta la persona
signant de l’oferta amb poder per a comparèixer o signar proposicions, declaració de
plena vigència de les dades que consten en el RELI excepte els poders de
representació de la persona que signa la proposició i l’escriptura de nomenament
d’administrador únic de la societat, ha aportat el document que justifica l’ingrés de la
garantia definitiva per un import de 3.065,82€, la declaració relativa als riscos laborals,
el resguard de l’assegurança de responsabilitat civil contractada per un capital
assegurat superior a 600.000,00€ i el rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament
de la prima, el certificat en vigor conforme l’empresa està al corrent de pagament de
les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb
l’Agència Tributària de Catalunya, així com envers la Seguretat Social i, ha acreditat
l’experiència de l’equip tècnic, del cap d’obra i de l’encarregat, ha aportat el títol
acadèmic i professional del cap d’obra i la targeta acreditativa del número
d’identificació fiscal NIF.
Vist l’informe favorable sobre l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica, emès
en data 5 d’abril de 2019 per l’arquitecte tècnic del servei de Projectes i Obres, pel
qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa PABASA EUROASFALT SA
amb NIF A 08348039, per a dur a terme les obres corresponents al “Projecte
Actuacions d’obra de millora a Vallespark”, en el que es fa constar que, un cop
revisada la documentació aportada per l’empresa, es conclou que ha acreditat: que el
cap d’obra té la titulació habilitant i acredita una experiència de 18 anys (2 anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 16 anys com
a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es
comprova que té una experiència acreditada de 25 anys (5 anys de solvència tècnica
mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 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 9 d’abril de 2019 que fa seus els
informes tècnics referents a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes
econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en data 12 de febrer de 2019 per
la tècnica del Servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic,
i l’informe tècnic de valoració de la solvència tècnica i econòmica emès i signat en data
5 d’abril de 2019 per l’arquitecte tècnic del servei de Projectes i Obres, en base als
quals acorda per unanimitat dels seus membres, proposar a l’òrgan de Contractació,
l’adjudicació del contracte per a dur a terme les obres corresponents al “Projecte
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Actuacions d’obra de millora a Vallespark”, a l’empresa PABASA EUROASFALT SA
amb NIF A 08348039.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del Projecte Actuacions d’obra de millora a Vallespark, signada pel
tècnic del servei de Projectes i Obres en data 22 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Junta de Govern
Local en data 21 de desembre de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A
08348039 consta inscrita 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 de data 7 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A 08348039, per un import de
74.192,77 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que
compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El
termini d’execució del contracte serà de 4 setmanes i es computarà des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 61.316,34 euros pressupost net i 12.876,43 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 84 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 5 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 18 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 16 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
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la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
acreditada de 25 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7
del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte executiu del
““Projecte Actuacions d’obra de millora a Vallespark””, a l’empresa PABASA
EUROASFALT SA amb NIF A 08348039, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
1532B 60913, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190002649 i 920190002650.
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.
10. PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. EXP. 4/2019/CONT-E

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2017 pel qual
s’adjudicà el contracte del servei dels treballs de senyalització horitzontal (marques
vials) per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí a l’empresa TEMAVIAL SL
amb NIF B60736600.
Vist que el contracte es va formalitzar en data 20 de juny de 2017.
Vist l’escrit presentat per l’empresa TEMAVIAL SL amb NIF B60736600, de data 11 de
desembre de 2018, amb núm. de registre d’entrada 2018038200, pel qual manifestava
expressament: “La seva voluntat de prorrogar el contracte del servei dels treballs de
senyalització horitzontal (marques vials) per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de
Rubí, mantenint els preus que actualment regeixen en el contracte”.
Vist l’informe tècnic emès per la Unitat de Mobilitat en data 28 de març de 2019
favorable a la primera pròrroga del contracte del servei dels treballs de senyalització
horitzontal (marques vials) per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí, durant
el període comprès del 21 de juny de 2019 al 20 de juny de 2020, i per un import
màxim de 70.000’00€ + 14.000’00€ del 21% d’IVA = 84.700’00€
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Vista la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest
contracte, on es preveu que: “la durada d’aquest contracte serà de dos anys a
comptar des de la data de la signatura del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat
anualment per dos anys més
Vist l’article 23, 303 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector públic.
Vist l’informe emès en data 1 d’abril de 2019, per la TAG del Servei de Contractació,
favorable a la pròrroga del contracte del servei dels treballs de senyalització horitzontal
(marques vials), vist l’informe de la Secretària general de data 24 d’abril de 2019 i vista
la proposta del regidor de Serveis Centrals de data 29 d’abril de 2019
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Acordar la primera pròrroga del contracte del servei dels treballs de
senyalització horitzontal (marques vials) per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de
Rubí a l’empresa TEMAVIAL SL amb NIF B60736600, pel període comprès 21 de juny
de 2019 al 20 de juny de 2020, d’acord amb les condicions ofertes i els plecs que
regulen aquest contracte.
Segon.- Aprovar la despesa de 70.000’00€ + 14.000’00€ del 21% d’IVA = 84.700’00€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 4U050 1340B 21000, i el trasllat
d’aquesta resolució a la Intervenció general per la comptabilització en fase definitiva
del documents comptables en fase prèvia núm. 920190000901, 920190000900 i
920199000083.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.

11. SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS I
SOBRES NECESSARIS PER A COBRIR LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ.
EXP. 3/2019/CONT-E
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016 pel qual s’adjudicà
el contracte pel subministrament d’impresos i sobres necessaris per a cobrir les
necessitats de l’Ajuntament de Rubí a l’empresa CELTICA IMPRESSIÓ SL amb NIF
B66338880.
Vist que el contracte es va formalitzar en data 19 de juliol de 2016.
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Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2018 s’aprovà la
1a pròrroga del contracte de subministrament d’impresos i sobres necessaris per a
cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí.
Vist l’escrit presentat per l’empresa CELTICA IMPRESSIÓ SL amb NIF B66338880, de
data 8 de gener de 2019, amb núm. de registre d’entrada 20190002656 del dia 23 de
gener de 2019, pel qual manifestava expressament: “La seva voluntat de prorrogar el
contracte de subministrament d’impresos i sobres necessaris per a cobrir les
necessitats de l’Ajuntament de Rubí, mantenint els preus que actualment regeixen en
el contracte”.
Vist l’informe tècnic emès per la responsable de Compres en data 11 de gener de
2019 favorable a la segona pròrroga del contracte del subministrament d’impresos i
sobres necessaris per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí, durant el
període comprès del 20 de juliol de 2019 al 19 de juliol de 2020, i amb una previsió de
consum per la durada de la pròrroga de la que resulta un import màxim de 8.041,32€ +
IVA pel lot núm.1 impresos, i 4.958,68€ + IVA pel lot núm.2 sobres.
Vista la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest
contracte, on es preveu que: “la durada d’aquest contracte serà de dos anys a
comptar des de la data de la signatura del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat
anualment per dos anys més
Vist l’article 23, 292 i 293 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector públic.
Vist l’informe tècnic favorable emès en data 11 de gener de 2019 per la responsable
de Compres, vist l’informe emès en data 22 de gener de 2019 per la TAG del servei de
Contractació, vist l’informe de la Secretaria general de data 24 d’abril de 2019 i vista la
proposta de la directora i del regidor delegat de Serveis Centrals de data 29 d’abril de
2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Acordar la segona pròrroga del contracte pel subministrament d’impresos i
sobres necessaris per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Rubí a l’empresa
CELTICA IMPRESSIÓ SL amb NIF B66338880, pel període comprès del 20 de juliol
de 2019 al 19 de juliol de 2020, d’acord amb les condicions ofertes i els plecs que
regulen aquest contracte.
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Segon.- Aprovar la despesa de 8.041,32€ + IVA pel lot núm.1 impresos, i 4.958,68€ +
IVA pel lot núm.2 sobres amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2U056
9207B 22000, i el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció general per la
comptabilització en fase definitiva del documents comptables en fase prèvia núm.
920190000049, 920199000007 i 920190000050.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.
12. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/23. EXP. 27/2019/INTERVEN-E

Vist la relació F/2019/23 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 143.085,93 €
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 9 de maig de 2019
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/23 per import de 143.085,93 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
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13. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT MANTENIMENT
ORDINARI ZONES VERDES. EXP. 48/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000

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 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 10/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe complementari de data 7/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 7 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
27.847,18 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/12494
Data de factura: 11/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 27.847,18 €
Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
14. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT MANTENIMENT
ORDINARI ZONES VERDES. EXP. 47/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000

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.

30

Vist l’informe d’Intervenció de data 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 10/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 7/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 7 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
17.019,29 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/11417
Data de factura: 15/11/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 17.019,29 €
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Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

15. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT MANTENIMENT
ORDINARI ZONES VERDES. EXP. 46/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000

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 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 10/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 7/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 7 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
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Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
9.917,81 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/12328
Data de factura: 06/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 9.917,81 €

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
16. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT MANTENIMENT
ORDINARI ZONES VERDES DESEMBRE 2018. EXP. 45/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000
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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 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 27/03/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 7/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 7 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
74.615,22 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
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Número de factura: F/2018/12314
Data de factura: 06/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 74.615,22 €

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

17. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT MANTENIMENT
ORDINARI ZONES VERDES DE NOVEMBRE 2018. EXP. 44/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000

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 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 27/03/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 7/05/2019.
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
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deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 7 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL , d’import total
74.615,22 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/11622
Data de factura: 26/11/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 74.615,22 €

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
18. SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS LLUNA I SOL SOLET. EXP. 5/2019/CONT-E
Vist que en data 13 de setembre de 2010 es va adjudicar el contracte de gestió de les
Escoles Bressol municipals Lluna i Sol Solet a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS
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CAVALL DE CARTRÓ SL amb NIF B63618045. El contracte es va formalitzar en data
1 d’octubre de 2010 amb una durada inicial prevista de dos anys, i amb la possibilitat
d’ésser prorrogat, “per anualitats successives, fins a 8 anys més, finalitzant la darrera
pròrroga el 31 d’agost de 2020”.
Vist que la durada inicial del contracte va finalitzar en data 31 d’agost de 2012 i en els
darrers anys s’ha anat prorrogant successivament, per períodes anuals i de mutu
acord entre les parts. La última pròrroga es va aprovar per acord de Junta de Govern
Local de data 23 de març de 2018 (setena pròrroga).
Vist que en data 1 de març de 2019 l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ SL, amb núm. de NIF B63618045, va presentar una instància per registre en
aquest Ajuntament (número d’entrada 2019007197), per la qual sol·licita la pròrroga
del contracte pel període comprès entre l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de
2020, d’acord amb allò estipulat a la clàusula segona del plec de clàusules
administratives particulars.
Vist que en data 12 de març de 2019 la tècnica i la cap del Servei d’Educació emeten i
signen un informe favorable a la pròrroga del contracte de la gestió de les Escoles
Bressol municipals Lluna i Sol Solet, pel curs 2019-2020 (període de l’1 de setembre
de 2019 a 31 d’agost de 2020), en tant es valora positivament l’àrea tècnicopedagògica treballada per l’empresa adjudicatària, es valora en general de forma
correcta l’àrea d’organització i gestió del servei i es valora també positivament la
qualitat del servei prestat.
Vista la clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars que regula la
durada d’aquest contracte, estableix que tindrà una durada inicial de 2 anys i que es
podrà prorrogar per anualitats successives fins a 8 anys més. Aquesta és, doncs, la
vuitena i última pròrroga prevista del contracte de referència.
Vist l’informe emès en data 12 de març de 2019 per la cap i la tècnica del Servei
d’Educació, vist l’informe de data 27 de març de 2019 emès per la TAG del servei de
Contractació, l’informe emès per la Secretaria general en data 24 d’abril de 2019 i vista
la proposta de la directora i del regidor delegat de Serveis Centrals de data 29 d’abril
de 2019.
Vist l’article 23, 254 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic i els articles 23 i 237 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector públic.
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.- Acordar la vuitena i última pròrroga prevista del contracte de la gestió de les
Escoles Bressol municipals Lluna i Sol Solet de Rubí, pel curs 2019-2020 (període de
l’1 de setembre de 2019 a 31 d’agost de 2020) a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS
CAVALL DE CARTRÓ SL, amb núm. de NIF B63618045, d’acord amb les condicions
ofertes i els plecs que regulen aquest contracte.
Segon.- Aprovar la despesa de 1.140.000’00€ (exempt d’IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 3U037 3266A 22799, i el trasllat d’aquesta resolució a la
Intervenció general per la comptabilització en fase definitiva del documents comptables
en fase prèvia núm. 920190001498, 920190001496, 920199000053 i 920199000054.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT G: SUPORT A
PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU 2018. ACSPROSC
(ASSOCIACIÓ CATALANA-SENEGALESA PER LA COOPERACIÓ I LA PROMOCIO
SOCIAL I CULTURAL DE RUBÍ) EXP. 29/2019/SCIDC-E
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 05 de desembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’entitat ACSPROSC
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
•
•

Tornegi de futbol ...... 512,69 €
Activitats portes obertes sobre Senegal .... 1.335,00 €

L’Entitat ACSPROSC mitjançant instància núm. 2019001057 de data 10 de gener de
2019, presenta la documentació justificativa de la subvenció esmentada.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 05 d’abril
de 2019 i de l’informe tècnic de data 05 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’entitat ACSPROSC per a
l’any 2018, en les quantitats i conceptes següents:
•
•

Tornegi de futbol ... 512,69 €
Activitats portes obertes sobre Senegal... 1.335,00 €

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

2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS
DESTINADES A FOMENTAR LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA I DELS MÚSICS EMRGENTS.
ASSOCIACIÓ JUVENIL MUSICAL LA SONIK 2018 EXP. 28/2019/SCIDC-E

L’Associació Juvenil Musical La SoniK realitza activitats destinades a fomentar la
promoció de la música i dels músics emergents, de la ciutat i la comarca.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de desembre de
2018 va aprovar atorgar una subvenció de 2900,00 € destinada al seu projecte
d’activitats per l’any 2018.
L’Associació Juvenil La SoniK, mitjançant instància núm. 2018039765 de data 27 de
desembre de 2018, presenta la documentació justificativa de les subvencions
esmentades.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 28 de
març de 2019 i de l’informe tècnic de data 6 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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1r.- Donar per totalment justificada la subvenció atorgada l’any 2018 per la quantia de
2.900,00 € a l’Associació Juvenil Musical La Sonik.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT H: SUPORT A
PROJECTES D'INCLUSIÓ
I SUPORT A PROJECTES A LA INFÀNCIA I A
L'ADOLESCÈNCIA 2018. ASSOCIACIO COMPARTIR. GRUP SOCIAL MARISTA EXP.
151/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció modalitat H: destinades a entitats d’acció
social. Suport a projectes d’inclusió social i Suport a projectes a la infància i a
l’adolescència. 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de novembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’entitat Associació Compartir-Grup Social Marista.
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
-

Alfabetització d’adults
Centre Obert 1
Centre Obert 2

1.412,00 €
7.923,50 €
3.500,00 €

L’Entitat Associació Compartir-Grup Social Marista, mitjançant instàncies
núm.2019008050 de data 08 de març de 2019 i núm. 2019008529 de data 13 de març
de 2019, presenta la documentació justificativa de la subvenció esmentada.

Vista la proposta de la regidora de l’Àrea Serveis a les Persones de data 15 de març
de 2019 i de l’informe tècnic de data 15 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’entitat Associació Compartir
– Grup Social Marista per a l’any 2018, en la quantitat i concepte següent:
-

Alfabetització d’adults

1.412,00 €
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-

Centre Obert 1
Centre Obert 2

7.923,50 €
3.500,00 €

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

4. CONVOCATÒRIA DELS AJUTS PEL PETIT MANTENIMENT DELS CENTRES PÚBLICS

EDUCATIUS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I EL CEE CA N’ORIOL. EXERCICI 2018
EXP. 186/2019/PERSONES-E
El Ple, en sessió ordinària de 27 de març de 2014, aprovà les Bases reguladores dels
ajuts per al manteniment correctiu dels Centres d’Educació Infantil i Primària les quals
estableixen una línia d'ajuts destinada al manteniment correctiu de les escoles
acollides al sistema.
D’acord amb el que s’estableix en les bases 6 i 7 de les esmentades bases.
Vist el que disposa la Llei de l'Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol.
Aquesta subvenció s’empara en la Fitxa annex número L)1 del Pla Estratègic de
subvencions 2019-2021, aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 1473/2019 de data 21
de març, per a la línia de subvenció “Ajuts pel petit manteniment dels centres públics
educatius d’educació infantil i primària i el CEE Ca n’Oriol”.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 3U036 3260H 48029 del
pressupost de l'exercici 2019 i s'ha fet apunt previ amb el num.920190002192.
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 8 d’abril de 2019 i l’ informe de
la tècnica del servei d’Educació de data 8 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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1r.- Obrir la convocatòria de l'exercici 2019 per a la sol·licitud dels ajuts d’acord amb
els següents extrems:
a) El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a partir de
la data de la seva publicació de l’extracte en el BOPB.
b) Fixar el nombre total d'unitats computable per a l'exercici 2019 en 308.
c) L’import del crèdit disponible per a aquesta convocatòria és de 37.000,00 ( trentaset mil euros).
2n. Fer pública la present convocatòria mitjançant anunci al BOPB, en el Tauler
d’anuncis d’aquesta corporació i a través de la seu electrònica del web municipal.
3r- Establir l' import de l'ajut corresponent a cada centre acollit al sistema, a partir del
quocient entre la dotació pressupostària i el nombre total d’unitats computable i
multiplicant aquest resultat pel nombre d’unitats de cada centre escolar, conforme al
següent quadre:
DISTRIBUCIÓ D'AJUT PER AL MANTENIMENT CORRECTIU A LES ESCOLES 2019
ESCOLES ACOLLIDES
AL SISTEMA

DEL BOSC
25 SETEMBRE
RIVO RUBEO
M.CINTO VERDAGUER

JOAN MARAGALL
TERESA ALTET
MONTESSORI
SCHOLA
TORRE DE LA LLEBRE

UNITATS
EXISTENTS

ANYS
ANTIGUITAT

UNITATS
COMPUTABLES

23
47
36
34
39
37
40
24
28

9
12
12
12
44
40
37
30
43

23
47
36
34
39
37
40
24
28

37.000,00

Quocient
37000/308

TOTAL UNITATS
TOTAL AJUT

308

IMPORTS A
CONCEDIR

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.762,99
5.646,10
4.324,68
4.084,42
4.685,06
4.444,81
4.805,19
2.883,12
3.363,64
37.000,00

100

4rt.- Abonar a cadascuna de les escoles relacionades l'ajut corresponent, sempre i
quan l'hagin sol·licitat i acceptat.
5è.- Fixar en 500,00 € (cinc- cents euros) l' import màxim de cada actuació fins la qual
no caldrà obtenir autorització prèvia municipal.
6è.- El termini de presentació de la justificació dels ajuts atorgats serà el 31 de gener
de 2020.
7è.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat i
Intervenció general, per a la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable en fase prèvia núm.920190002192.
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5. APROVAR EL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS ESTABLE DE L’IMMOBLE SITUAT A C/
LLUIS RIBAS NÚM. 27-29 ESCALA A 1R 4A DE RUBÍ PER A L'ENTITAT CLUB ESPORTIU
HORITZÓ 1994 EXP. 167/2019/PERSONES-E
ANTECEDENTS
1.
Que l’Ajuntament de Rubí, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
seves competències, té la missió de contribuir a la prevenció de les problemàtiques
socials i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social
d’exclusió, entre les que es troben les persones amb disminucions físiques, psíquiques
o sensorial. Així mateix, té en compte que l’esport és un instrument de relació i
integració que contribueixi a aquesta missió.
2.
Que l’Ajuntament de Rubí és propietari de l’immoble situat a C/ Lluis Ribas núm. 27-29
escala A 1r 4a de Rubí, amb referència cadastral 9536201DF1993N0222ZB, inscrit al Registre
de la Propietat de Rubí, volum 369, llibre 369 de Rubí, full 172, finca 23003,que consta a
l’Inventari municipal a l’Epígraf Béns de Domini Públic amb el número d’assentament 9.

3.
Que en data 13 de març de 2012 l’Ajuntament de Rubí i el Club Esportiu Horitzó
1994 van signar un conveni per a la cessió de l’ús estable de l’immoble situat a C/ Lluis
Ribas núm. 27-29 escala A 1r 4a de Rubí per un període de 4 anys, per tal que l’entitat
pogués destinar aquell espai a la realització de les tasques, funcions, serveis o
activitats propis segons el seu objecte social, i per tal que pogués constituir també la
seva seu social.
4.
Que, després d’arribada la finalització de la vigència d’aquell conveni, l’entitat
Club Esportiu Horitzó 1994 va demanar la pròrroga mitjançant instància de data 21 de
novembre de 2017, amb Registre d’Entrada número 2017029520.
5.
El representant de l’entitat declara responsablement que el Club Esportiu Horitzó 1994
compleix les disposicions normatives que li resulten aplicables i que reuneix els requisits
indispensables per poder accedir a l’ús de l´immoble.

6.
Atès que no hi ha cap altra petició de cessió de de l’immoble situat a C/ Lluis
Ribas núm. 27-29 escala A 1r 4a de Rubí.
7.
El servei gestor ha emès informe tècnic favorable a la cessió de l’ús de l’immoble
situat a C/ Lluis Ribas núm. 27-29 escala A 1r 4a de Rubí a favor de l’entitat Club
Esportiu Horitzó 1994 per tal de fomentar les seves activitats que contribueixen a la
integració social de les persones amb discapacitat.

FONAMENTS JURÍDICS
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•
•

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.

•

Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis
12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria
d'assistència i serveis socials.

•

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic
de la Llei de l'esport

•
•
•
•
•
•

Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP)
sobre els béns de domini públic.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens
locals (RPEL).
llei 5/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
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 (TRLMRLC).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens
locals (RPEL).
Reglament per a la cessió a entitats socials de l’ús estable d’espais municipals i normes
d’organització, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Rubí el 17 de novembre de 2000 i
publicat al BOPB el 24 de gener de 2001.

Vist la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 29 d’abril de 2019, l’informe tècnic del servei gestor de data 25 de
març de 2019 i de l’informe jurídic de data 26 de març de 2019 que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

1.- Autoritzar al Club Esportiu Horitzó 1994 l’ús estable de l’immoble situat a C/ Lluis
Ribas núm. 27-29 escala A 1r 4a de Rubí, amb referència cadastral
9536201DF1993N0222ZB, inscrit al Registre de la Propietat de Rubí, volum 369, llibre
369 de Rubí, full 172, finca 23003,que consta a l’Inventari municipal a l’Epígraf Béns
de Domini Públic amb el número d’assentament 9
Aquesta cessió d’ús s’entén sense perjudici de tercers i està sotmesa a les condicions i
determinacions contingudes en el conveni que s’incorpora a l’expedient.
2.- Aprovar el conveni per a la cessió d’ús estable de l’immoble situat a C/ Lluis Ribas
núm. 27-29 escala A 1r 4a de Rubí, abans identificat, amb el redactat de la minuta que
consta en aquest expedient.
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3.- Ordenar al servei gestor que realitzi els tràmits necessaris per a la signatura del
conveni.
4.- Publicar el conveni a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipals.
5.- Notificar aquest acord a l’entitat.
6. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE L’ EMPRESA
ABD - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESTIU JOVE (JULIOL 2018).EXP. 16/2019/SCIDC-E
Atès que s’ha presentat la factura que es detalla en la part dispositiva d’aquesta
resolució, sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 3U059 3370A 22606.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 3 d’abril de 2019.
Vista la proposta de la regidora de Polítiques d’Igualtat amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 16 d’abril de 2019 i l’informe
tècnic de data 26 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveï
dor
G5943
5180

Proveïdor

Data

Fra. Núm.

Import

ABD ASOC.BIENESTAR
Y DESARROLLO

23/10/2018

58/2018/571

150,00 €

45

Número
apunt previ

Aplicació
pressupostària

920190001193

3U059
22606

3370A

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada.
Tercer.- Traslladar aquest acord a Comptabilitat i Intervenció.
7. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE L’ EMPRESA
AVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L. (BILLETS AVIÓ OVIEDO 2018).EXP. 12/2019/SCIDC-E
Atès que s’ha presentat la factura que es detalla en la part dispositiva d’aquesta
resolució, sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 3U059 2313A 22699.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 2 d’abril de 2019.
Vista la proposta de la regidora de Polítiques d’Igualtat amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 12 d’abril de 2019 i l’informe
tècnic de data 18 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor
B0701210
7

Proveïdor
AVORIS
RETAIL
DIVISION
SL

Data

Fra. Núm.

12/07/2018

18F1281B
0000324

Import

1.202,55€

Número
previ

apunt

920190000946

Aplicació
pressupostària
3U059 2313A 22699

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada.
Tercer.- Traslladar aquest acord a Comptabilitat i Intervenció.
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8. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE L’ EMPRESA
CLECE S.A. - NETEJA EXTRA ACTIVITAT INTERCANVI TORRE BASSAS. EXP.
8/2019/SCIDC-E
Atès que s’ha presentat la factura que es detalla en la part dispositiva d’aquesta
resolució, sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 3U059 3370B 22700.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 3 d’abril de 2019.
Vista la proposta de la regidora de Polítiques d’Igualtat amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 12 d’abril de 2019 i l’informe
tècnic de data 18 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor
A80364243

Proveïdor
CLECE
SA

Data
10/05/2018

Fra. Núm.

Import

Número apunt
previ

Aplicació
pressupostària

0288900000331
8F

35,86 €

920190000942

3U059 3370B 22700

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

47

9. APROVAR L’ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL EMPRESA
"AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L." - PREVENTIU MERAKI FEST. 2018 EXP.
18/2019/SCIDC-E
Atès que s’ha presentat la factura que es detalla en la part dispositiva d’aquesta
resolució, sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 3U059 9242C 22799.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 2 d’abril de 2019.
Vista la proposta de la regidora de Polítiques d’Igualtat amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 12 d’abril de 2019 i l’informe
tècnic de data 27 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor
B08267122

Proveïdor

Data

Fra.
Núm.

Import

Número
apunt previ

Aplicació
pressupostària

AUTOBUSES DE
GRANOLLERS SL

30/04/2018

18-1190

585,00 €

92019000120
9

3U059 9242C 22799

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

10. APROVAR L'OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA DE L'EXERCICI 2019 O CURS 20182019 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. EXP. 199/2019/PERSONES-E
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Fets
La voluntat de l’Ajuntament de Rubí és fomentar la vida associativa i la participació
ciutadana a través de projectes que promoguin i potenciïn la participació social del
teixit associatiu.
Dins el marc d’aquestes actuacions, el Ple de la corporació, en sessió de 27 de març
de 2014, aprovà inicialment les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes.
Esdevinguda la seva aprovació definitiva, el text íntegre de les bases es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 d’agost de 2014 i al tauler
d’anuncis de la corporació.
L’Ajuntament de Rubí, per mitjà del Decret d’Alcaldia 1473/2019 de 21 de març de
2019, aprovà el Pla estratègic de subvencions 2019-2021 i les fitxes corresponents a
les diverses línies de subvenció que s’han de posar en pràctica.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general
de subvencions.
D’acord amb les Bases 3.1, 3.4 i 4 cal aprovar la convocatòria, definint les modalitats i,
si s’escau, les tipologies d’entitats a la que s’adreça, els crèdits pressupostaris
disponibles, els períodes d’execució, el termini de presentació de sol·licituds i el termini
màxim per resoldre i notificar la resolució.
L’òrgan competent per a concedir la subvenció ho és també per aprovar la
convocatòria i la justificació.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 26 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 26 d’abril, 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.- Obrir convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva,
de les subvencions objecte de les esmentades bases.
Segon.- Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases
reguladores aprovades pel Ple de la corporació en sessió de 27 de març de 2014 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 d’agost de 2014.
Tercer.- Pel demés, aquesta convocatòria queda subjecta als següents extrems:
MODALITATS CONVOCADES, LÍNIES DE SUBVENCIÓ QUE ES POSEN EN
PRÀCTICA I CREDITS PRESSUPOSTARIS DISPONIBLES
Modalitat A. Subvencions destinades a projectes d’activitat de les associacions de
veïns. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta modalitat és de 23.000,00 €. Línies de
subvenció:
Suport econòmic a les despeses en subministraments i lloguer d'immobles per la
realització d'activitats de les Associacions de Veïns. El crèdit pressupostari
disponible per aquesta línia de subvenció és de 3.000,00 €, amb càrrec a la
partida 9U078.9241C.48000.
Activitats de dinamització social, cultural i esportiu dels barris. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 20.000,00 €,
amb càrrec a la partida 9U078.9241C.48000.
Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions i/o
clubs esportius. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: bàsquet, futbol,
futbol sala, escacs, excursionistes, petanca, patinatge artístic i tennis. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta modalitat és de 10.000,00 €. Línies de
subvenció:
Ajuts per l'organització d'activitats puntuals per entitats esportives inscrites al
REC municipal. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de
subvenció és de 4.000,00 €, amb càrrec a la partida 3U040.3410C.48001.
Ajuts per l'organització de programes o projectes de temporada esportiva o
anuals dinamitzats per entitats esportives inscrites al REC municipal. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 6.000,00 €, amb
càrrec a la partida 3U040.3410C.48001.
Modalitat C. Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals.
Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta modalitat és de 30.000,00 €. Línies de subvenció:
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Suport a activitats de creació i difusió literària. El crèdit pressupostari disponible
per a aquesta línia de subvenció és de 400,00 €, amb càrrec a la partida
3U041.3340E.48000.
Suport a programacions i jornades d'activitats musicals. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta línia de subvenció és de 5.300,00 €, amb càrrec a la
partida 3U041.3340E.48000.
Suport a activitats de creació i difusió de les arts escèniques. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 2.500,00 €, amb
càrrec a la partida 3U041.3340E.48000.
Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
catalana. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és
de 13.800,00 €, amb càrrec a la partida 3U041.3340E.48000.
Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la
resta d'Espanya. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de
subvenció és de 7.700,00 €, amb càrrec a la partida 3U041.3340E.48000.
Suport a la difusió i promoció del col·leccionisme. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta línia de subvenció és de 300,00 €, amb càrrec a la
partida 3U041.3340E.48000.
Modalitat D. Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats d’educació
en el temps de lleure. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El
crèdit pressupostari disponible per a aquesta modalitat és de 12.000,00 €. Línia de
subvenció:
Suport a les activitats en el temps lliure d'infants i joves amb intencionalitat
pedagògica fora dels àmbits escolars i familiars. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta línia de subvenció és de 12.000,00 €, amb càrrec a la
partida 3U059.2313A.48009.
Modalitat E. Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats juvenils.
Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta modalitat és de 15.000,00 €. Línia de subvenció:
Ajuts a les entitats juvenils que realitzen activitats en tots els àmbits que
contempla el Pla local de joventut. El crèdit pressupostari disponible per a
aquesta línia de subvenció és de 15.000,00 €, amb càrrec a la partida
3U059.3370G.48000.
Modalitat F. Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats sociosanitàries. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta modalitat és de 9.000,00 €. Línia de subvenció:
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Suport per a la millora de la salut de la ciutadania de Rubí. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 9.000,00 €, amb
càrrec a la partida 3U035.3110A.48000.
Modalitat G. Subvencions destinades a entitats de cooperació per a activitats de
sensibilització de cooperació internacional. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la
convocatòria: totes. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta modalitat és de
30.000,00 €. Línia de subvenció:
Suport als projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament i pels
drets humans. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció
és de 30.000,00 €, amb càrrec a la partida 3U059.9242A.48001.
Modalitat H: Subvencions destinades a entitats d’acció social. Tipologia d’entitats a les
que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta
modalitat és de 200.000,00 €. Línies de subvenció:
Suport a projectes d’inclusió social. El crèdit pressupostari disponible per a
aquesta línia de subvenció és de 90.000,00 €, amb càrrec a la partida
3U033.2310B.48012.
Suport a projectes d’inclusió social de persones amb diversitat funcional. El
crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 50.000,00
€, amb càrrec a la partida 3U033.2310A.48012.
Suport a projectes a la infància i a l’adolescència. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta línia de subvenció és de 60.000,00 €, amb càrrec a la
partida 3U033.2310B.48012.
Modalitat I: Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa del medi ambient
i del territori. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta modalitat és de 5.000,00 €. Línies de
subvenció:
Protecció i defensa del Medi Ambient i Territori. El crèdit pressupostari disponible
per a aquesta línia de subvenció és de 5.000,00 €, amb càrrec a la partida
4U052.1720B.48000.
Modalitat J: Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals.
Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes. El crèdit pressupostari
disponible per a aquesta modalitat és de 6.000,00 €. Línia de subvenció:
Suport per la protecció i el benestar dels animals de companyia. El crèdit
pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 6.000,00 €, amb
càrrec a la partida 3U035.3111B.48000.
PERÍODES D’EXECUCIÓ CONVOCATS
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. Any natural 2019: que comprèn des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019,
ambdós inclosos. Aquest període s’estendrà fins el 6 de gener de 2020 en cas dels
programes d’activitats de Nadal.
. Curs o temporada 2018-2019: que comprèn des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31
d’agost de 2019, ambdós inclosos.
ÒRGAN INSTRUCTOR UNIPERSONAL
Dins de cada modalitat convocada, és l’òrgan instructor unipersonal el servei gestor de
referència que té adscrites funcionalment les entitats.
ÒRGAN COL·LEGIAT
En cada modalitat de subvenció l’òrgan col·legiat, estarà format per:
President/Presidenta: el regidor o la regidora amb delegació genèrica d’atribucions o,
si n’hi ha, amb delegació específica d’atribucions sobre la matèria de la modalitat
convocada. En cas d’absència actuarà com a president/a el director o la directora de
l’Àrea d’acord amb la matèria de la modalitat convocada.
Vocal: el director o la directora de l’Àrea que correspon, segons la matèria de la
modalitat convocada. En cas d’absència el substituirà el o la cap del Servei o, si n’hi
ha, el coordinador o coordinadora de l’Àmbit que correspongui a la matèria de la
modalitat convocada.
Vocal: el o la cap del Servei o, si n’hi ha, el coordinador o la coordinadora de l’Àmbit
que correspongui a la matèria de la modalitat convocada. En cas d’absència del
coordinador/a d’Àmbit el substituirà el o la cap del Servei. En cas d’absència del o la
cap del Servei el substituirà un tècnic/a del Servei que correspongui a la matèria de la
modalitat convocada. Aquest vocal exercirà, a més, les funcions de secretari/ària.
ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
L’òrgan competent per dictar la resolució de la present convocatòria és la Junta de
Govern Local.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà
de l’última d’aquestes dues publicacions:
a) De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
b) Del text íntegre de la convocatòria a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Les sol·licituds presentades abans d’iniciar-se el termini no s’admetran a tràmit. Això
no exclou el dret a tornar-les a presentar dins de termini.
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DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA
A la sol·licitud cal acompanyar la documentació a què es refereix la Base 3.3.
A cada sol·licitud que es presenti s’indicarà la línia de subvenció a la que s’opta.
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR LA RESOLUCIÓ
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és el dia 31 de desembre de 2019.
La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
La resolució que es dicti posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el Tauler
d’anuncis de la corporació.
Quart.- Fer pública la present convocatòria mitjançant publicació de l’extracte de la
mateixa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i del seu text íntegre a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Rubí. La convocatòria serà ineficaç si no s’han dut a terme ambdues publicacions.
Cinquè.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, el trasllat d’aquesta resolució a la
Comptabilitat i la Intervenció General.

6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. DONAR PER JUSTIFICADA LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ AGROECOLÒGICA CAN
FELIU CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS I
ASSOCIACIONS CIUTADANES DE L'EXERCICI 2018, DINS LA MODALITAT I. ENTITATS
DE PROTECCIÓ I DEFENSA DEL MEDI AMBIENT I EL TERRITORI. EXP. 89/2019/URBANSE
Antecedents o Fets
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de 27 de març de 2014, va aprovar
inicialment les Bases reguladores de les subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes.
Esdevinguda la seva aprovació definitiva, el text íntegre de les bases es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 6 d’agost de 2014.
El Ple de l’Ajuntament de Rubí es sessió de 25 de febrer de 2016, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions 2016 – 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, va acordar obrir la
convocatòria de l’exercici 2018 per a la concessió objecte de les esmentades bases.
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La convocatòria esmentada es va publicar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Rubí en data 18 de maig de 2018 i el seu extracte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el mateix dia, a través de la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”.
El termini fixat a la convocatòria per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el
passat 11 de juny de 2018.
La Junta de Govern Local en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va resoldre la
convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes de l’exercici
2018, dins la Modalitat I. Entitats de protecció i defensa del medi ambient i el territori,
estimant la sol·licitud de l’Associació agroecològica Can Feliu per l’activitat “Escola
Mediambiental” amb un import de 3.000 €. La JGL també va reconèixer les obligacions
de pagament de la subvenció de forma anticipada a la justificació, pel seu import
íntegre i sense la constitució de garantia, d’acord amb la base 9.2, i va establir el
termini màxim de justificació el 10 de gener de 2019, d’acord amb la base 10.
En data 4 de desembre de 2018 amb registre d’entrada 2018037263 l’associació
Agroecològica Can Feliu va acceptar la subvenció atorgada.
En data 8 de gener de 2019 amb registre d’entrada 2019000751 l’associació
Agroecològica Can Feliu adjunta una memòria justificativa on s’adjunten les factures i
els justificants de pagament.

Fonaments de dret
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

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.
Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes publicades al BOPB de 6 d’agost de 2014.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Vist l’informe de data 30 de gener 2019 del servei de Medi Natural en els que es
considera suficient i correcte la documentació aportada per l’entitat com a justificació
de les subvencions, i segons la qual:
- L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base 10
de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes.
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- Les despeses justificades, per import total de 3.000,00 €, responen de manera
inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada 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 delegat de Medi Ambient i de la regidora delegada de
l’Àrea de Serveis Territorials de 25 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 13 de
febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció de 3.000,00 € concedida a
l’Associació agroecològica Can Feliu per l’activitat “Escola Mediambiental”.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària.

2. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PLANTA
SEGONA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTREMITGERES, A NOM DE
EXP. 000018/2018-OMA
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- .- En data 19 de febrer de 2018 (LLGE 2018005048),
sol·licita una llicència per a la reforma i ampliació de la planta segona d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer del pintor Murillo, 57, 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 35.992 € del projecte entrada registre inicial:
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Càrrec - Valor
Import (€)
01573944-0000070991 (01) 539,88
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000207700087 Fiances per llicències d’obres 2077000-0 869,84
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• 19/02/2018 (LLGE 2018005048) El projecte ha estat anul·lat i substituït.
• 15/03/2018 (LLGE 2018008371) Justificant pagament fiances.
• 27/07/2018 (LLGE 2018025029) Documentació anul·lada i substituïda.
• 09/04/2019 (LLGE 2019011432) Tot el projecte és vàlid a excepció dels plànols
02, 05 i 06.
• 15/04/19 (LLGE 2019011940) Fulls d’assumeix de Coordinador de seguretat i de
direcció d’execució.
• 18/04/19 (LLGE 2019012267) Plànols 02, 05 i 06.
Cinquè.- En data 10 d’abril de 2019 la Comissió de Patrimoni va informar
favorablement el present expedient.
Sisè.- En data 26 d’abril de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la vista
de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament de la
llicència d’obres per a la reforma i ampliació de la planta segona d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer del pintor Murillo, 57, de Rubí.
Setè.- L’ampliació i reforma projectat de l’habitatge afecta les següents superfícies:
Reforma planta segona 21,07 m2
Ampliació planta segona 14,80 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

57

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 29 d’abril de
2019 i els informes tècnic i jurídic de data 26 d’abril 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 a la reforma i
ampliació de la planta segona d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer
del pintor Murillo, 57, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 35.992
€ objecte de llicència, amb les següents condicions generals, particulars, terminis
d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part
executada en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
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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
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
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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.
i) Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
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.
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
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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
No se n’observen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
539,88 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
00207700087 Fiances per llicències d’obres 2077000-0 869,84
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
3. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PLANTA
SEGONA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTREMITGERES, A NOM DE
. EXP. 000018/2018-OMA
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de noviembre de 2018, amb registre d’entrada 2018/036810, BUFET
CROS ADVOCATS ASSOCIATS SLP sol·licita una llicència de parcel·lació urbanística
per a dividir en 2 unitats la finca situada a l’avinguda de Rubí 15 SUELO, de Rubí.
A l’expedient consta aportada la documentació presentada amb la sol·licitud i
l’aportada en data 1.04.2019 (LLGE 2019010263).
La finca aportada inicial es la següent:
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Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
Finca inicial
1.949,20 m²
Les finques resultants són:
Nomenclàtor parcel·la
Superfície parcel·la
Finca resultant A – Av. Rubí 9
1.149,19 m²
Finca resultant B – Av. Rubí 15
800,01 m²
En data 8 d’abril de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe favorable a
l’atorgament de la llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en 2 unitats la finca
situada a l’avinguda de Rubí 15 SUELO, de Rubí.
En compliment de l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el plànol que s’incorpora a la
present resolució és el que es fa constar al certificat emès per la Secretària general, i
que obra a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) relatius a la competència
per l’atorgament de llicències.
Articles 187 i 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
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 29 d’abril de
2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 8 i 9 d’abril de 2019, respectivament, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
PROPOSO:

Primer.- Atorgar a BUFET CROS ADVOCATS ASSOCIATS SLP la llicència de
parcel·lació número 10/2018/PARURB, per al reconeixement de dues finques situades
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a l’avinguda de Rubí 15 SUELO, de Rubí, amb les condicions i liquidació que
s’esmenten a continuació.
Nomenclàtor parcel·la
Superfície parcel·la
Finca resultant A – Av. Rubí 9
1.149,19 m²
Finca resultant B – Av. Rubí 15
800,01 m²
Segon.- Incorporar a la present resolució, en compliment de l’article 29.2 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, el plànol número DP A07 de la documentació “Documentació adjunta a la
sol·licitud de parcel·lació urbanística de la finca registral número 45802 de Rubí”
redactat per
, arquitecte tècnic, presentat l’1 d’abril de 2019
amb registre d’entrada 2019010263.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS:
Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercer (article 73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny).
LIQUIDACIÓ:
Referència
Tipus d’ingrés
Data d’ingrés
Import
01784740-0000455779 Taxa llicència de parcel·lació 28/11/2018 429,50 €

4. APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’ASFALTAT DEL
CARRER LEONARDO DA VINCI. EXP. 69/2019/TERRITORI-E
En data 11 de desembre de 2018 es va adjudicar mitjançant el decret de regidor
delegat núm. 5964/2018 a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL, l’execució
de les obres d’asfaltat del c. Leonardo Da Vinci.
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per CONSTRUCCIONES FERTRES SL, que
dóna compliment al R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. 1627/97 sobre
Seguretat i Salut.
Vist l’informe de data 12 d’abril de 2019 emès per les coordinadores de Seguretat i
Salut en fase d’execució, sra.
i sra.
El Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'ha d’elevar per a la seva aprovació, d’acord amb l’article
7.2, del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut.
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Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 23 d’abril de 2019 i de l’informe de les coordinadores de
seguretat i salut de data 12 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’asfaltat del c. Leonardo Da
Vinci.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
5. DENEGAR L’APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
EN SÒL NO URBANITZABLE PRESENTAT EN DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2018 (RE
2018034387), AIXÍ COM DEL TEXT REFÓS D’AQUEST PROJECTE PRESENTAT EN DATA
23 D’ABRIL DE 2019 (RE 2019012440), PRESENTATS PEL SR.
EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT MERCANTIL AJK INVERSIONES
CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL. EXP. 370/2018/TERRITORI-E
I.-ANTECEDENTS
I.1- Amb data 6 de novembre de 2018 (RE 2018034387) va tenir entrada al registre
general de l’Ajuntament, la sol·licitud presentada pel Sr.
en nom i representació de l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS,SL –esmenada en data 8 de novembre de 2018 (RE 2018034654) – en
la que es demana l’aprovació del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable,
per sol·licitar autorització urbanística del dipòsit controlat de residus no perillosos a
Can Balasch.
I.2.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de desembre de 2018, va adoptar
l’acord la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Primer.- Admetre a tràmit la sol·licitud presentada pel Sr.
en nom i representació de l’entitat mercantil AJK INVERSIONES
CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL en data 6 de novembre de 2018 (RE
2018034387) i esmenada en data 8 de novembre de 2018 (RE 2018034654), relativa
al projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, per sol·licitar autorització
urbanística del dipòsit controlat de residus no perillosos a Can Balasch.
Segon.- Sotmetre el projecte d’actuació específica presentat a informació pública pel
termini d’un mes, a comptar des de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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Tercer.- Sol·licitar informe als organismes sectorials que es relacionen a continuació,
en compliment de la previsió continguda a l’article 52, apartats 1 i 2 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (RPLU):
-

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Agència Catalana de l’Aigua.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.
OGAU.
Agència de Residus de Catalunya.
Ministerio de Fomento.
Quart.- Notificar aquest acord a
CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL.”

l’entitat

mercantil

AJK

INVERSIONES

I.3.-Amb data 28 de desembre de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en data 31 de desembre de 2018 a la seu electrònica municipal, l’edicte
de la convocatòria de la informació pública.
I.4.-Amb data 31 de desembre de 2018, registre d’entrada número 011/13148/2018, es
va sol·licitar a través de la plataforma EACAT informe als organismes sectorials
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Agència Catalana de l’Aigua.
Agència de Residus de Catalunya
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU).
En data 2 de gener de 2019, registre de sortida 2019000007, es va sol·licitar informe
al Ministerio de Fomento.
I.-5 La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de gener de 2019, va adoptar
l’acord la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Primer.- Notificar a l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS,SL que en data 31 de desembre de 2018 es va sol·licitar informe als
organismes sectorials següents: Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació Ambiental
de Barcelona i a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), i que en data 2 de
gener de 2019 es va sol·licitar informe al Ministerio de Fomento.
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Segon.- Suspendre el termini de tramitació del procediment sobre l’aprovació prèvia
del projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, sol·licitada en data 6 de
novembre de 2018 (RE 2018034387) i esmenada en data 8 de novembre de 2018 (RE
2018034654), pel Sr.
en nom i representació de l’entitat
mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL, pel temps que
transcorri entre la petició dels informes relacionats al punt Primer -31 de desembre de
2018- i la recepció de tots i cadascun dels informes sol·licitats, termini que en cap cas
pot excedir els tres mesos.
Tercer.- Notificar aquest acord a
CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL.”

l’entitat

mercantil

AJK

INVERSIONES

I.6.- Durant el termini d’informació pública es varen presentar un total de 1.107
al·legacions, tal i com consta a la Diligència emesa en data 10 de maig de 2019 pel
cap del Servei d’Atenció a la Ciutadania.
I.7.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de març de 2019 va adoptar
l’acord la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Primer.- Requerir a l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS,SL per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia
següent al de la notificació d’aquest acord, procedeixi a esmenar les deficiències
assenyalades als informes tècnics emesos en data 20.03.2019 per la Coordinadora de
l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris - que incorpora i fa seu l’informe emès en
data 19 de març de 2019 per AGRO 90 SL- i en data 20 de març de 2019 pel Cap del
Servei de Planejament i Gestió urbanística, en relació a la sol·licitud presentada per
aquella en data 06.11.2018 (Exp.370/2018 TERRITORI-E). Informes tècnics que, a
efectes de motivació, es tenen per reproduïts i incorporats a aquest acord.
Segon.- Suspendre el termini de tramitació del procediment sobre l’aprovació prèvia
del projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, sol·licitada en data 6 de
novembre de 2018 (RE 2018034387) i esmenada en data 8 de novembre de 2018 (RE
2018034654), pel Sr.
en nom i representació de l’entitat
mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL, durant el termini
de deu dies hàbils abans esmentat, de conformitat amb la previsió continguda a
l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, amb l’advertiment que:
•

Aquest termini de suspensió s’iniciarà a partir del dia 1 d’abril de 2019, que és quan
s’exhaureixen els efectes de la suspensió acordada per la Junta de Govern Local en
sessió de data 16 de gener de 2019, sempre i quan el present acord es notifiqui abans
del dia 1 d’abril. Si no es notifica abans d’aquesta data, el termini de suspensió
començarà a comptar a partir del dia següent en que aquest acord es notifiqui a
l’interessat.
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•

En cas que no doni compliment al contingut de l’apartat Primer anterior, un cop
transcorregut el termini de deu dies hàbils previst a l’article 73 de la Llei 39/2015
esmentada, se’l podrà declarar decaigut en el seu dret a aquest tràmit.
Tercer.- Tot l’anterior s’entén sens perjudici de:

•

La resolució que correspongui adoptar en cas de manca d’informes preceptius de
notòria i determinant rellevància per decidir sobre l’aprovació prèvia o la denegació del
projecte d’actuacions específiques presentat en data 6 de novembre de 2018.

•

La resolució que correspongui adoptar atesos el resultat de la informació pública i les
conclusions dels organismes sectorials sol·licitats.

•

La previsió continguda a l’article 53.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, relativa al termini de
què disposa l’òrgan municipal competent per aprovar o denegar el projecte d’actuació
específica presentat.
Quart.Notificar aquest acord a
CANTABRICAS Y PORTUARIAS SL.”

l’entitat

mercantil

AJK

INVERSIONES

I.8.- Amb data 9 d’abril de 2019 (RE núm.201911532) el Sr.
en representació de l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS SL, va presentar una sol·licitud d’ampliació en cinc dies del termini
concedit per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de març de 2019, per
esmenar les deficiències assenyalades als informes emesos en data 20.03.2019 per la
Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris i en data 20 de març de
2019 pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística.
I.9.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’abril de 2019 va adoptar l’acord
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Primer.- Atorgar a l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS SL, de conformitat amb l’informe jurídic de data 11 d’abril de 2019 que
a efectes de motivació es té per reproduït i incorporat a aquest acord, i amb allò que
disposen els apartats 1. i 3. de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l’ampliació en cinc
dies hàbils del termini inicialment concedit en virtut de l’acord de la Junta de Govern
Local de data 27 de març de 2019, per esmenar les deficiències assenyalades als
informes emesos en data 20 de març de 2019 per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi
Ambient i Serveis Funeraris i en data 20 de març de 2019 pel Cap del Servei de
Planejament i Gestió urbanística.
Segon.- Ampliar la suspensió del termini de tramitació del procediment sobre
l’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable,
sol·licitada en data 6 de novembre de 2018 (RE 2018034387) i esmenada en data 8 de
novembre de 2018 (RE 2018034654), pel Sr.
en nom i
representació de l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
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PORTUARIAS,SL acordada per la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2019,
durant el termini de cinc hàbils abans esmentat, de conformitat amb la previsió
continguda a l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’advertiment que:
•

En cas que no es presentin les esmenes assenyalades als informes emesos en data 20
de març de 2019 per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris i
en data 20 de març de 2019 pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística un
cop transcorregut el termini de deu dies hàbils inicialment concedit i, si escau, el termini
de cinc dies potestatius addicionals concedits previst a l’article 32.1 de la Llei 39/2015
esmentada, se’l podrà declarar decaigut en el seu dret a aquest tràmit.
Tercer.-Tot l’anterior s’entén sens perjudici de:

•
•
•

La resolució que correspongui adoptar en cas de manca d’informes preceptius de
notòria i determinant rellevància per decidir sobre l’aprovació prèvia o la denegació del
projecte d’actuacions específiques presentat en data 6 de novembre de 2018.
La resolució que correspongui adoptar atesos el resultat de la informació pública i les
conclusions dels organismes sectorials sol·licitats.
La previsió continguda a l’article 53.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, relativa al termini de
què disposa l’òrgan municipal competent per aprovar o denegar el projecte d’actuació
específica presentat.
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS
Y PORTUARIAS SL.”
I.10.- Amb data 23 d’abril de 2019 (RE núm.2019012440) - dins la pròrroga del termini
d’esmenes concedida en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió de data 12 d’abril de 2019- el Sr.
en nom i
representació de l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS,SL presenta un escrit adjuntant la documentació tècnica per donar
resposta a les qüestions plantejades als informes tècnics municipals de data 20 de
març de 2019 i en el que demana:

•

•
•

Que es tingui per complert el requeriment contingut a l’apartat Primer de la part
dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de
març de 2019, relatiu a les esmenes assenyalades als informes emesos en data
20.03.2019 per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris - que
incorpora i fa seu l’informe emès en data 19 de març de 2019 per AGRO 90 SL- i en
data 20 de març de 2019 pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística.
Que es tingui per retirat l’estudi d’impacte ambiental de la documentació del projecte
d’actuació específica (PAE).
Que es procedeixi a l’aprovació prèvia del PAE prevista a l’article 53 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
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II.- FONAMENTS DE DRET
•

Articles 49 a 55 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), i específicament l’article 53.1 segons
el qual l’òrgan municipal competent disposa d’un termini de tres mesos a comptar des
de la data en què la sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuació específica hagi tingut
entrada al registre municipal, per aprovar prèviament el projecte presentat o denegar-ne
la seva aprovació, atesos el resultat de la informació pública i les conclusions dels
informes sol·licitats.

•

Article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, relatiu a l’emissió d’informes.
Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.

•
•

Vist l’informe emès amb data 9 de maig de 2019 pel Cap del Servei de Planejament i
Gestió Urbanística i l’informe emès amb data 10 de maig de 2019 per la Coordinadora
de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris que, a efectes de motivació, es tenen
per reproduïts i incorporats a aquest acord.
Vist l’informe jurídic emès amb data 10 de maig de 2019 que, a efectes de motivació,
es té per reproduït i incorporat a aquest acord, en el que es conclou que escau
denegar l’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques objecte del present
procediment pels següents motius:
a) Existència d’informe desfavorable del Ministerio de Fomento, que té caràcter
vinculant.
b) Manca d’informes de notòria i determinant rellevància com són els de l’Agència de
Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua.
c) Manca de compliment de l’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i, en
definitiva, de l’avaluació ambiental del projecte d’actuació específica.
d) Existència de deficiències assenyalades als informes emesos en data 20.03.2019
per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris i en data 20 de
març de 2019 pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística que no han estat
esmenades correctament en la documentació tècnica presentada en data 23.04.2019, i
que tenen caràcter substancial, tal i com consta a l’informe emès en data 09.05.2019
pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística i a l’informe emès en data 10
de maig de 2019 per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris.
Atès que, segons el mateix informe jurídic esmentat, la denegació basada en la
resolució de qüestions de previ pronunciament fa innecessari entrar en la resolució de
totes i cadascuna de les al·legacions formulades.
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Vista la proposta del Director de Serveis Territorials i de la Regidora Delegada de
l’Àrea de Serveis Territorials de data 10 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 data 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.- Denegar l’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques en sòl no
urbanitzable presentat en data 6 de novembre de 2018 (RE 2018034387), així com del
text refós d’aquest projecte presentat en data 23 d’abril de 2019 (RE 2019012440),
presentats pel Sr.
en nom i representació de l’entitat
mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y PORTUARIAS,SL, pels següents
motius:
a) Existència d’informe desfavorable del Ministerio de Fomento, que té caràcter
vinculant.
b) Manca d’informes de notòria i determinant rellevància com són els de l’Agència de
Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua.
c) Manca de compliment de l’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i, en
definitiva, de l’avaluació ambiental del projecte d’actuació específica.
d) Existència de deficiències assenyalades als informes emesos en data 20.03.2019
per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris i en data 20 de
març de 2019 pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística que no han estat
esmenades correctament en la documentació tècnica presentada en data 23.04.2019, i
que tenen caràcter substancial, tal i com consta a l’informe emès en data 09.05.2019
pel Cap del Servei de Planejament i Gestió urbanística i a l’informe emès en data
10.05. 2019 per la Coordinadora de l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris.
2n.- Notificar aquest acord a l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS Y
PORTUARIAS SL.

7./.ASSUMPTES URGENTS
L’alcaldessa explica que s’han de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local, per
raons d’urgència, tres assumptes no inclosos a l’ordre del dia que acompanyava la
convocatòria.
A continuació, se sotmet a votació la urgència dels assumptes, la qual és apreciada per
unanimitat, i es procedeix al seu debat:
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1. ATORGAR A SAMATO SA LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A CONSTRUCCIÓ
D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT DE 34 HABITATGES I APARCAMENTS AL
CARRER C MARCONI, 39 EXP. 000003/2018-OMA
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 9 de gener de 2018 (LLGE2018000837), SAMATO SA sol·licita llicència
d’obres majors per a construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat de 34 habitatges i
aparcaments al C MARCONI, 39, 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 2.930.750,48 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec-Valor
01560329-0000000373

Import (€)
43.961,26

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Refer
ència

Tipus d’ingrés

Núm.
Rebut

00053
61

FIANCES: Dipòsits i Garanties

2076192 /
0

Imp
ort
(€)
623
09,8
0

Quart.- Informe favorable emès el dia 6/09/2018 des de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (Regió d’Emergències Metropolitana Nord)
de la Generalitat de Catalunya, en matèria contra incendis respecte a l’aparcament de
vehicles.
Cinquè.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 18 i 31
d’octubre de 2018, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i
anul·lada amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
•
Documentació aportada el dia 9/01/2018 amb la sol·licitud de llicència.
•
Documentació aportada el dia 26/01/2018 (LLGE2018002527) consistent en la
justificació del pagament de les fiances i la sol·licitud d’informe a Sorea.
•
Documentació aportada el dia 02/03/2018 (LLGE2018006226) consistent en fulls
d’assumeix de direcció facultativa que complimenta la documentació inicial.
•
Documentació aportada el dia 28/03/2018 (LLGE2018009968) consistent en els
plànols 1/2 i 2/2 que modifiquen el projecte inicial.
•
Documentació aportada el dia 16/10/2018 (LLGE2018032147) consistent en
l’escrit referent a la urbanització de la franja de terreny a que dóna front l’edifici.
L’edifici projectat té una superfície total construïda de 3.725’87 m², format per:
Planta Soterrani

930,51 m²
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Planta baixa
Planta primera
Planta segona
Planta tercera
Planta quarta
Planta badalots

548,14 m²
549,47 m²
549,47 m²
549,47 m²
549,47 m²
49,34 m²

La superfície construïda desglossada per cada habitatge és:
ESCALA A
Planta baixa: Habitatge HB1: 79,91 m². Inclou porxo de 4,31 m². Habitatge
HB2: 76,66 m². Amb una terrassa apart de 118,65 m². Habitatge HB3: 78,42
m². Amb una terrassa apart de 59,57 m².
Planta 1a: Habitatge HT1: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT5: 63,21 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²).
Planta 2a: Habitatge HT1: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT5: 63,21 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²).
Planta 3a: Habitatge HT1: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT5: 63,21 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²).
Planta 4a: Habitatge HT1: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT5: 63,21 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²).
ESCALA B
Planta baixa: Habitatge HB1’: 79,91 m². Inclou porxo de 4,31 m². Habitatge
HB2’: 76,66 m². Amb una terrassa apart de 134,91 m². Habitatge HB3’: 78,42
m². Amb una terrassa apart de 59,57 m².
Planta 1a: Habitatge HT1’: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2’: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT3: 76,34 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge HT4: 58,08 m². Inclou 50% de balcó
(1,45 m²).
Planta 2a: Habitatge HT1’: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2’: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT3: 76,34 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge HT4: 58,08 m². Inclou 50% de balcó
(1,45 m²).
Planta 3a: Habitatge HT1’: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2’: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT3: 76,34 m².
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Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge HT4: 58,08 m². Inclou 50% de balcó
(1,45 m²).
Planta 4a: Habitatge HT1’: 77,46 m². Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge
HT2’: 76,24 m². Inclou 50% de balcó (1,45 m²). Habitatge HT3: 76,34 m².
Inclou 50% de balcó (1,40 m²). Habitatge HT4: 58,08 m². Inclou 50% de balcó
(1,45 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’parova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’paprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 15 de maig de
2019 i el informe tècnic de data 18 d’octubre de 2018, informe jurídic de data 31
d’octubre de 2018 i informe tècnic de planejament de data 14 de maig de 2019, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a SAMATO SA la llicència d’obres majors per a construcció d'un edifici
plurifamiliar aïllat de 34 habitatges i aparcaments al carrer C MARCONI, 39, d’acord
amb el pressupost de referència (Pr) de 2.930.750,48 € objecte de llicència, amb les
següents condicions generals, particulars, terminis d’execució, liquidació impost sobre
construcció, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució al interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària de
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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
9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
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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.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període de
durada de les obres.
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:
1- D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments (Regió d’Emergències Metropolitana Nord) de la Generalitat de Catalunya:
•
El sistema d’abastament d’aigua de les boques d’incendi donarà compliment a la
UNE 23500:2015.
•
La façana accessible respectarà 5 metres d’amplada mínima lliure de mobiliari
urbà, arbrat, jardins i altres obstacles.
•
El sistema de ventilació per conductes de l’escala especialment protegida donarà
compliment al punt 4.b) de l’Annex SI A Terminologia Escala Protegida del CTE DB SI.
2- D’acord amb l’informe emès per Sorea el dia 1/02/2018:
Degut a que davant de la finca existeix xarxa separativa, s’hauran de realitzar dues
escomeses, una per a les aigües pluvials i l’altre per a les residuals.
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Escomesa Residual:
- La connexió es realitzarà al pou 5303, en cas de no poder fer la connexió a pou, es
realitzarà al tram de col·lector 5303-5302.
- Si l’escomesa de l’edifici no es pot connectar, s’haurà de realitzar una ampliació de
xarxa necessària per a garantir la correcte connexió.
Escomesa Pluvial:
- La connexió es realitzarà al pou 5305, en cas de no poder fer la connexió a pou, es
realitzarà al tram de col·lector 5305-5304 o 5304-5301.
- Si l’escomesa de l’edifici no es pot connectar, s’haurà de realitzar una ampliació de
xarxa necessària per a garantir la correcte connexió.
3-L’edifici a bastir tindrà el seu accés peatonal a través de la unitat de sòl públic
denominada “UZ P1 05”, amb qualificació de “Parc Urbà” segons el Pla Parcial del
Sector P, franja de terreny que actualment es troba sense pavimentar.
Per tant, la present llicència urbanística s’atorga amb el benentès que un cop acabada
l’obra quedarà garantida l’accessibilitat des de la vorera del carrer Marconi fins al
vestíbul de l’edifici, segons els paràmetres que es regulen al DB SUA9 del CTE.
Qualsevol actuació a realitzar sobre l’esmentada unitat de sòl públic per garantir
l’accessibilitat de l’edifici haurà de ser tramitada directament entre el promotor i el
Departament d’Obres i Projectes Urbans de l’Ajuntament, que haurà de donar el vist-iplau.
Posteriorment, la primera ocupació de l’edifici restarà subjecta a la correcta execució
de la solució que autoritzi el Departament d’Obres i Projectes Urbans, així com al
compliment dels paràmetres d’accessibilitat determinats al DB SUA9 del CTE.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
43.961,26 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques)
Referència
0005361

Tipus d’ingrés
FIANCES: Dipòsits i Garanties

Núm. Rebut
2076192 / 0

Import
62309,80 €

Data Ingrés
26-01-2018

Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).
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2. ADJUDICAR EL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE TÈCNIC DE REUBICACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL MERCAT MUNICIPAL AFECTADES PER LA IMPLANTACIÓ D'UN
NOU OPERADOR. EXP. 13/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte de l’execució de les obres contemplades al
“Projecte de reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la
implantació d’un nou operador”.
Vist que l’anterior licitació d’aquest contracte, corresponent a l’expedient de
contractació 7/2018/COOS, es va declarar deserta mitjançant Decret d’Alcaldia
5460/2018 de 14 de novembre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 222.655,15
€, IVA inclòs, per a un termini de 3,5 mesos, amb el següent desglossament:
184.012,52 €, pressupost net
38.642,63 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte
Ma d'obra
Maquinària
Materials
Part. alçades
Altres
SUMA

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses
generals
13% (€)

Benefici
Industrial
6% (€)

Valor
estimat del
IVA
contracte
(€)
(€)

21%
SUMA (€)

%

64.518,90
659,13
62.641,76
2.300,00
24.512,58

8387,46
85,69
8143,43
299,00
3186,64

3871,13
39,55
3758,51
138,00
1470,75

76.777,49
784,36
74.543,69
2.737,00
29.169,97

16123,27
164,72
15654,18
574,77
6125,69

92.900,76
949,08
90.197,87
3.311,77
35.295,66

41,72
0,43
40,51
1,49
15,85

154.632,37

20.102,21

9.277,94

184.012,52

38.642,63

222.655,15

100,00

Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 23 de
novembre de 2018.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i la coordinadora
de l’àmbit d’Obra i Espai Públic en data 24 de gener de 2019, referent a la valoració
dels criteris avaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres
contemplades al projecte de reubicació de les instal·lacions del mercat municipal
afectades per la implantació d’un nou operador, del que es desprèn que l’oferta
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presentada per l’empresa IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901 ha obtingut la
millor valoració dels criteris automàtics amb un total de 100,00 punts, segons es fa
constar en el quadre resum de l’avaluació final de l’informe esmentat i que a
continuació es detalla:

Núm.
Plica

2

NIF

LICITADORA

B66246901 IRON GLOBAL SL

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

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

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

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

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

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

70,00

10,00

5,00

5,00

10,00

100,00

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 24 de gener de 2019, que fa seu
l’informe esmentat i acorda, per unanimitat, proposar l’adjudicació a l’empresa IRON
GLOBAL S.L. amb NIF B66246901 del contracte d’obres corresponents al projecte de
reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la implantació d’un
nou operador, per un import de 217.780,19 euros (iva inclòs) segons l’oferta
presentada per l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el
plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha
estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la
clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 179.983,63 euros pressupost net i 37.796,56 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 14 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 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 15 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
10 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 enviat a l’empresa IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901 en
data 30 de gener de 2019 (núm. de registre de sortida 2019001457), notificat el dia 7
de febrer de 2019, i vista la documentació aportada per l’esmentada empresa en data
14 de febrer de 2019 (núm. de registre d’entrada 2019005881) acreditativa del criteri
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d’adjudicació relatiu a l’experiència de l’equip tècnic (cap d’obra i encarregat d’obra), i
atès que l’adjudicatari proposat demana que la constitució de la garantia definitiva es
faci mitjançant retenció en el preu de les factures emeses, i vista la documentació
aportada per l’empresa IRON GLOBAL SL amb NIF B66246901 en data 18 de febrer
de 2019 (número de registre d’entrada 2019006137) relativa a la titulació habilitant i
l’informe de vida laboral dels membres de l’equip tècnic.
Vist l’informe emès en data 6 de març de 2019 per l’arquitecte tècnic del servei de
Projectes i Obres, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa IRON
GLOBAL S.L. amb NIF B66246901, per dur a terme les obres corresponents al
projecte de reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la
implantació d’un nou operador, en el que es fa constar que, un cop revisada la
documentació aportada per l’empresa i el Registre Electrònic de Licitadors de
Catalunya (RELI), es conclou que consta acreditat: que el cap d’obra té la titulació
habilitant i una experiència en treballs de cap d’obra de 15 anys (2 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 13 anys com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP), i que l’encarregat d’obra té una
experiència acreditada de 32 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 27 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP. En conseqüència, es comprova que, si bé l’empresa acredita
una experiència superior a la que consta a l’oferta presentada, no varia la puntuació
final atorgada amb caràcter provisional a la primera valoració de criteris automàtics
que es va efectuar.
Vist l’informe favorable emès en data 6 de març de 2019 per la tècnica del servei de
Contractació sobre la valoració de la solvència econòmica financera de l’empresa
IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901 pel qual es comprova que la xifra anual de
negocis supera amb escreix l’import previst a la clàusula 5.4 del plec de clàusules
administratives particulars.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 25 de març de 2019 que fa seus els
anteriors informes tècnics d’avaluació de criteris automàtics i solvència tècnica i
econòmica i acorda, per unanimitat, proposar l’adjudicació del contracte per a dur a
terme les obres corresponents al “projecte de reubicació de les instal·lacions del
mercat municipal afectades per la implantació d’un nou operador”, a l’empresa IRON
GLOBAL S.L. amb NIF B66246901. En la mateixa sessió, la Mesa acorda també
comunicar a l’empresa proposada com adjudicatària que NO s’admet la constitució de
la garantia definitiva mitjançant la retenció en el preu del contracte, de conformitat amb
l’article 108.2 de la LCSP i, en conseqüència, requerir-la perquè efectuï l’ingrés de la
garantia definitiva mitjançant qualsevol altre dels mitjans admesos (aval bancari, valors
públics, assegurança de caució o en metàl·lic).
Vist el requeriment enviat a l’empresa IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901,
notificat data 8 d’abril de 2019, pel qual es dona un termini de tres dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la recepció del present requeriment perquè constitueixin
la garantia definitiva per un import de 8.999,18€, i vista la instància presentada per
l’empresa en data 10 d’abril de 2019 (registre d’entrada 2019011629), a la qual
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s’acompanya còpia de la carta de pagament degudament segellada per una entitat
bancària i es demana que s’adjunti a l’expedient de referència.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte de reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la
implantació d’un nou operador, signada per l’arquitecte tècnic del servei de Projectes i
Obres municipal en data 2 d’agost de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament en sessió de Ple en
data 12 de setembre de 2017.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901
consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 14 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901, per un import de 217.780,19
euros (iva inclòs) i un termini d’execució de 3,5 mesos, segons l’oferta presentada per
l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta
amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del
PCAP.
El desglossament és el següent: 179.983,63 euros pressupost net i 37.796,56 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 14 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 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 15
anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del
PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
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Segon.- Adjudicar el contracte d’obres corresponents al projecte de reubicació de les
instal·lacions del mercat municipal afectades per la implantació d’un nou operador, a
l’empresa IRON GLOBAL S.L. amb NIF B66246901, per l’import i termini abans
esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U049
4312B 62300, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190003445.
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.
3. ADJUDICAR A L’EMPRESA BANCO BILBAO VICAYA ARGENTARIA, SA
EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC, MITJANÇANT LA
MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D’EQUIPS DESTINATS A
COBRIR LES NECESSITATS DEL SERVEI D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ, DINS DE L’ACORD MARC DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (EXP 2014.05 - 2ª PRÒRROGA). EXP. 1/2019/CONT-E
Atès que en data 27 de març de 2014 per acord de Ple es va autoritzar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català pel
desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i la
contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions
i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en
el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.
Vist que en data de 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
l’inici de la tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de l’Acord
Marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat per la Comissió Executiva del
Consorci en data 30 de novembre de 2015 (Exp. 2014.05).
Vist que en data de 14 d’abril de 2016 el CCDL, mitjançant acord adoptat per la
Comissió Executiva, va adjudicar, a diferents empreses, els setze lots del citat Acord
Marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat per la Comissió Executiva del
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Consorci en data 30 de novembre de 2015 (Exp. 2014.05). Una de les empreses que
va resultar adjudicatària entre d’altres dels lots 9 a 16 (ambdós inclosos) és BBVA
RENTING SA amb NIF A28448694.
Atès que en data 5 de juliol de 2016 es va formalitzar la cessió de l’Acord marc pel
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les
modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (lots 1 a 16, ambdós inclosos) a favor de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
Vist que en data 20 de març de 2017 l’òrgan de contractació de l’ACM va acordar
aprovar definitivament la primera pròrroga de l’Acord marc pel subministrament
d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de
compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2014.05), per un període addicional de 12 mesos més,
des del 18 de maig de 2017 fins el 18 de maig de 2018, sense que es produís
actualització de preus, i havent-se de prestar els subministraments objecte
d’adjudicació en els mateixos termes i condicions que es venien prestant.
Vist que en data 20 d’abril de 2018 es va formalitzar la segona pròrroga de l’acord
marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, en relació al contracte subscrit amb l’empresa BBVA RENTING
SA (Lots 9 a 16, ambdós inclosos), per un període addicional de 12 mesos més, des
del 18 de maig de 2018 i fins el 18 de maig de 2019.
Atès que en data 14 de gener de 2019 la TAG del servei de Contractació emet informe
de contractació de conformitat amb el previst a la clàusula 46 del plec de clàusules
administratives particulars que regula l’Acord marc pel subministrament d’equipament
informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp.2014.05), en relació amb l’aprovació de les condicions específiques
d’execució que s’han d’aprovar per poder realitzar l’encàrrec de provisió amb el
corresponent objecte material del contracte.
Vist que en aquest informe es fa constar que segons el previst a la clàusula 23 del plec
de clàusules administratives particulars que regula l’acord marc de referència, en les
adjudicacions dels encàrrecs de provisió dels lots d’arrendament amb o sense opció
de compra es podrà dispensar de constituir garantia definitiva ateses les
característiques d’aquesta modalitat de subministrament ja que, d’acord amb l’article
95.1, segon paràgraf, del TRLCSP, es justifica aquesta exempció, donat que es tracta
d’un contracte de subministrament de béns en el qual l’entrega i recepció s’efectuarà
abans del pagament del preu i per tant es rep la disponibilitat immediata de la
contraprestació per part de les entitats destinatàries de l’Acord marc.
Atès que en data 3 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar les condicions
específiques d’execució que consten detallades a l’informe emès en data 18 de
setembre de 2018 i signat en data 29 de novembre de 2018 per la responsable de
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Compres i la cap del servei d’Informàtica i Noves Tecnologies, per tal de poder
realitzar un encàrrec de provisió de subministrament d’equipament informàtic
mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra, destinats a cobrir les
necessitats del Servei d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí.
Vist que en data 12 d’abril de 2019, es convida a l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA amb NIF A48265169, que presenti oferta segons encàrrec de
provisió, en relació amb el subministrament d’equipament informàtic en la modalitat
d’arrendament amb opció de compra destinat a cobrir les necessites del Servei
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí, dins de l’Acord Marc (Exp.
2014.05) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 14 d’abril
de 2016, i vista l’oferta presentada per aquesta empresa en data 24 d’abril de 2019
amb núm. de registre d’entrada 2019012467.
Vist l’informe tècnic emès en data 24 d’abril de 2019 i signat en data 25 d’abril de 2019
per la responsable de Compres i per la cap d’Informàtica i Noves Tecnologies, pel qual
es proposa l’adjudicació del contracte de subministrament d’equipament informàtic en
la modalitat d’arrendament amb opció de compra destinat a cobrir les necessites del
Servei d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí a l’empresa BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA amb NIF A48265169, en base a la oferta
presentada i pel qual en concret es proposa la contractació de l’arrendament amb
opció a compra de 50 Pc’s de sobretaula model LENOVO S510 i5 (Avançat) del lot
núm. 9 i, de l’ apartat d’accessoris d’aquest mateix Lot núm.9 45 monitors de 19”
model LT1913p (VGA+DVI) i 50 llicències Office 2016 Home&Business, i del lot núm.
10 sublot. 10.2, 5 portàtils model Lenovo Thinkpad L560 (Avançat i5) per cobrir les
necessitats del Servei d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí, a
l’empresa BANCO BILBAO VICAYA ARGENTARIA, SA amb NIF A48265169, amb un
termini per a la prestació de l’arrendament de 48 mesos a comptar des de la data
d’instal·lació dels equips, i un termini de lliurament màxim de 30 dies hàbils.
L’import total d’adjudicació és de 50.349,60 euros més el 21% d’IVA (10.573,42 euros)
que fan un total de 60.923,52 euros.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Vista la proposta de la directora de Serveis Centrals i del regidor delegat de Serveis
Centrals de data 10 de maig de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Adjudicar a l’empresa BANCO BILBAO VICAYA ARGENTARIA, SA amb NIF
A48265169 el contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció
a compra del següent d’equipament informàtic: 50 Pc’s de sobretaula model LENOVO
S510 i5 (Avançat) del lot núm. 9 i, de l’ apartat d’accessoris d’aquest mateix Lot núm.9
45 monitors de 19” model LT1913p (VGA+DVI) i 50 llicències Office 2016
Home&Business, i del lot núm. 10 sublot. 10.2, 5 portàtils model Lenovo Thinkpad
L560 (Avançat i5), per cobrir les necessitats del Servei d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí.
L’import total d’adjudicació és de 50.349,60 euros més el 21% d’IVA (10.573,42 euros)
que fan un total de 60.923,52 euros.
Segon.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2U018
9205A 62600 i 2U018 9205A 31002 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a
Intervenció General per a la comptabilització en fase definitiva dels documents
comptables en fase prèvia núm. 920190003280, 920199000163, 920199000166,
920199000165, 920199000167, 920190003431 i 920199000164.
Tercer.- 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.
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i als serveis municipals interessats en
aquesta licitació.
Cinquè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

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