ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de gener de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

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

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

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

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 16 de gener de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 1/2019/JGL, DE 9 DE
GENER

2./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL EN CONCEPTE DE FIANÇA DERIVAT DEL
CONTRACTE DE CREACIÓ DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE SERVEIS EMPRESARIALS
EN LÍNIA “NET RUBI”. EXP. 150/2018/CIUTAT-E
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Antecedents
1.-La Junta de Govern Local en sessió el 03 de juliol de 2012 ,va acordar declarar
vàlida la licitació i adjudicar el contracte del Servei de Disseny i creació de la
Platatorma digital
de serveis empresarials en línia “NET RUBÍ” a l’empresa
INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS S.A. amb NIF A-61994836 per un import
de 118.602,54 € + 21.348,56 € d’Iva = 139.951,00 € i per un termini de fins al 30 de
juny de 2013.
2.-Amb data 13 de juliol 2012 l’ajuntament i l’empresa Intelligent Software Components
SA (ISOCO) amb NIF A-61994836 van signar el contracte (000044/2011-CONT) del
servei de Disseny i Creació de la plataforma Digital de Serveis Empresarials en línia
“NET RUBI”. Projecte cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional
(FEDER) en el marc de L’Eix 1 de Programa Operatiu Feder Catalunya 2007-2013 i
per la Diputació de Barcelona.
L’import d’adjudicació va ser de 139.951,00 € (iva inclòs) amb una durada prevista final
al 30 de juny de 2013.
3.- Per respondre de l’acompliment d’aquest contracte l’empresa ISOCO va disposar a
la Caixa de l’Ajuntament, en forma de garantia definitiva, una fiança per un import de
5.930,13 € corresponent al 5% de l’import de l’adjudicació exclòs d’Iva , amb número
d’operació 320120002842 en fase CA.
4.- El 18 de juny de 2013 s’acorda la pròrroga del contracte de referència del Servei de
Disseny i creació de la Plataforma Digital de Serveis Empresarials en línia “NET RUBÍ”
fins al día 7 d’octubre de 2013.
5.- Amb data 7 d’octubre de 2013 es va realitzar l’acta de recepció de la Plataforma ,
va finalitzar el contracte amb la empresa ISOCO i va començar la garantia de 60
mesos, amb una durada prevista fins al 7 d’octubre del 2018.
6.- Amb data 27 de setembre de 2017 Intelligent Software Components , S.A, empresa
adjudicatària del Servei de Disseny i Creació de la Plataforma Digital de Serveis
Empresarials el Línia “NET RUBI”, presenta escrit on sol·licita el retorn de l’aval en
concepte de fiança definitiva derivat del contracte esmentat per import de 5.930,13 €
(exclòs d’Iva).
Vista la sol·licitud presentada per
, en
representació de Intelligent Software Components SA , NIF A-61994836 de data 30
Novembre de 2018 i número de registre d’entrada 2018037060, en la qual demana la
devolució de l’aval , en concepte de fiança definitiva derivat del contracte
000044/2011-CONT , per import de 5.930,13 €
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Fonaments de dret
Article 102.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 ,de 14 de novembre , pel que s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),sobre devolució de
garanties : “ Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia,
si no resultessin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà
l’aval de caució”
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea Desenvolupament Econòmic Local
de data 31 de desembre de 2018 i de l’informe tècnic de data 20 desembre 2018,
que consten a l’expedient.
Vist l’informe d’intervenció de data 28 desembre 2018, 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:
1. Procedir a la devolució del l’aval en concepte de fiança definitiva derivat del
contracte 000044/2011-CONT, per import de 5.930,13€ (exclòs d’Iva) ingressada per
l’empresa Intelligent Software Components SA ( ISOCO ) amb NIF A-61994836.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria Municipal.
3. Comunicar a la persona interessada que, per rebre l’aval de l’import total de les
esmentades garanties, haurà de comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb
l’observació de que la persona que ha de recollir l’aval haurà de d’aportar l’escriptura
de poder , en el cas que la persona que ha de recollir l’aval no tingui poders, haurà
d’aportar una autorització, l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització
i l’original o fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

1. APROVACIÓ DE DOCUMENTS COMPTABLES DE CANCEL·LACIÓ
(EXTRAJUDICIAL FACTURES 2017). EXP. 2/2019/INTERVEN-E

D'OPA'S

Antecedents
Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa de l’exercici
2017 no aplicada al pressupost, corresponent a l’Àrea de Servei a les Persones,
Serveis territorials i Àmbit d’Alcaldia.
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D’acord amb l’article 21 de les Bases d’execució correspondrà a la Junta de Govern
Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a
exercicis anteriors a imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de
crèdits.
S’hauran d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles
despeses realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost
d’aquell any, quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i
comptables.
Vist l’informe tècnic emès per la responsable de comptabilitat de data 9 de gener de
2019.
Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vist l’informe d’Intervenció de data 11 de gener de 2019.

Fonaments de dret
Article 4.1 del el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per el que es regula el Regim
Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Articles 163, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per al reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a l’exercici mitjançant
reconeixement extrajudicial de crèdits.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.
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Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del gerent i del Regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de data
11 de gener 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:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a les factures incloses en la
relació Q/2019/17 per import de 24.556,58 euros que figura com annex d’operacions
prèvies comptabilitzades, corresponents a documents comptables O.
2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018, el corresponent crèdit amb
càrrec a l’aplicació o operació anterior corresponent.
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

2. APROVACIÓ DE DOCUMENTS COMPTABLES "O" DE CANCEL"LACIÓ D'OPA'S. EXP.
3/2019/INTERVEN-E
Vist els documents comptables de l’Àrea de Serveis Territorials, Serveis a les
Persones i Àmbit d’Alcaldia corresponents a reconeixements d’obligacions amb
cancel·lacions d’operacions pendents d’aplicar a pressupost 2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vista la relació comptable adjunta, Q/2018/18, d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
4661/2016 de data 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en data 28 d’abril de 2017.
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Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, en matèria de contractes
menors.
Vista la proposta del gerent i regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de data 11
de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 9 de gener de 2019 que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació comptable Q/2018/18 i amb import de
19.308,93 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

4./.ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. ATORGAR LA BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DEL TRANSPORT ADAPTAT GENT
GRAN. EXP. 5/2019/PERSONES-E
Vistes les compareixences realitzades per les persones que es relacionen a la part
dispositiva, en les que sol·liciten la bonificació del preu públic del Servei de Transport
Adaptat per a la Gent Gran i la minoració de la liquidació resultant.
Vistes les Normes reguladores del sistema de liquidació del preu públic i de contribució
de les persones usuàries del Servei de Transport Adaptat per a la Gent Gran,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió de 22 de juliol de 2010.
Vist el preu públic per la prestació del servei de transport adaptat per a la gent gran
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió 20 de desembre de 2011.
Atès que en el procés de valoració s'han observat les esmentades normes i s'han
aplicat correctament els criteris corresponents.
Vista la proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data
08 de gener 2019 i de l’informe tècnic de data 08 de gener de 2019 que consta a
l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer - Atorgar la bonificació del preu públic del Servei de Transport Adaptat per a la
Gent Gran i fixar la mitjana mensual de renda bruta a la següent relació:

COGNOMS I NOM

DNI

%
BONIFICACIO
75%

PREU
VIATGE
REALITZAT
2,03 €

MITJANA
MENSUAL
RENDA BRUTA
837,30 €

Segon - La bonificació atorgada, la mitjana mensual de renda bruta fixada i la
minoració que correspongui aplicar, quedaran automàticament sense efectes el dia 05
de novembre de 2021.
Tercer - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
2. ATORGAR LA BONIFICACIÓ PREU PÚBLIC TRANSPORT ADAPTAT GENT GRAN.
EXP.626/2018/PERSONES-E
Vistes les compareixences realitzades per les persones que es relacionen a la part
dispositiva, en les que sol·liciten la bonificació del preu públic del Servei de Transport
Adaptat per a la Gent Gran i la minoració de la liquidació resultant.
Vistes les Normes reguladores del sistema de liquidació del preu públic i de contribució
de les persones usuàries del Servei de Transport Adaptat per a la Gent Gran,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió de 22 de juliol de 2010.
Vist el preu públic per la prestació del servei de transport adaptat per a la gent gran
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió 20 de desembre de 2011.
Atès que en el procés de valoració s'han observat les esmentades normes i s'han
aplicat correctament els criteris corresponents.

Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 03 de
gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 18 de desembre de 2018, que consten
a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer - Atorgar la bonificació del preu públic del Servei de Transport Adaptat per a la
Gent Gran i fixar la mitjana mensual de renda bruta a la següent relació:
COGNOMS I NOM

DNI

%
BONIFICACIO
75%

PREU
VIATGE
REALITZAT
2,03 €

MITJANA
MENSUAL
RENDA BRUTA
699,25 €

Segon - La bonificació atorgada, la mitjana mensual de renda bruta fixada i la
minoració que correspongui aplicar, quedaran automàticament sense efectes el dia 12
de desembre de 2021.
Tercer - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

3. APROVAR APORTACIÓ ANUAL (FEBRER - DESEMBRE DE 2019) MUNICIPAL A LA
FONT
DEL
FERRO
DEL
PRESSUPOST
2018
PRORROGAT
A
2019.
EXP.1/2019/PERSONES-E
Font del Ferro SL és una societat de capital íntegrament municipal que està finançada
parcialment a través d’aportacions ordinàries de l’Ajuntament de Rubí, les quals es
troben degudament previstes en l’aplicació pressupostària de despeses 3U033 2310A
44900 del pressupost del 2018 prorrogat al 2019 amb un import de 657.297,12 €.
La gerent de Font del Ferro SL ha emès informe amb data 7 de gener de 2019
demanant l’aprovació de l’autorització i disposició del crèdit disponible previst a
l’aplicació pressupostària de despeses esmentada del pressupost 2018 prorrogat al
2019, per un import de 559.297,12 €, corresponent als mesos de febrer a desembre de
2019. Atès que, després de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació del
crèdit de l’aplicació pressupostària esmentada, corresponent al mes de gener de 2019,
per un import total de 98.000 €, el saldo disponible a l’aplicació és de 559.297,12
euros.
S’ha procedit a comptabilitzar en fase prèvia l’autorització, disposició del crèdit número
920190000012 corresponent al compromís d’aportació ordinària per al període de
febrer a desembre de 2019 per import de 559.297,12 €.
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Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 8 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 7 de gener de 2019
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Aprovar l’autorització i disposició del crèdit disponible previst a l’aplicació
pressupostària 3U033 2310 44900 del pressupost 2018 prorrogat al 2019, per un
import de 559.297,12 € amb operació núm. 920190000012, corresponent a l’aportació
ordinària de l’Ajuntament de Rubí a Font del Ferro SL per al període de febrer a
desembre 2019.
4. APROVAR APORTACIÓ MUNICIPAL A LA FONT DEL FERRO PER AL PAGAMENT DE
LES NÒMINES DEL PERSONAL DE GENER DE 2019. EXP.2/2019/PERSONES-E
Font del Ferro SL és una societat de capital íntegrament municipal que està finançada
parcialment a través d’aportacions ordinàries de l’Ajuntament de Rubí, les quals es
troben degudament previstes en l’aplicació pressupostària de despeses 3U033 2310A
44900 del pressupost del 2018 prorrogat al 2019 amb un import de 657.297,12 €.
La gerent de Font del Ferro SL ha emès informe en el que demana l'aportació a la
societat de la suma de 98.000 € corresponent al mes de gener de 2019.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 7 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 7 de gener de 2019
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
PROPOSO:

1r.- Procedir al pagament de l’aportació a Font del Ferro SL de 98.000 € corresponent
al mes de gener de 2019. Que dita aportació s’imputi a l’aplicació 3U033 2310A 44900
amb operació núm. 920190000013, del pressupost del 2018 prorrogat al 2019.
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5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENT A
ADOPJ PEL CONCEPTE DE ITV VEHICLES DE L’AJUNTAMENT (SEGON SEMESTRE
2016). EXP. 379/2018/TERRITORI-E
Antecedents o Fets
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2016 no aplicada en aquell exercici.
ADOPJ:
920160005183
Núm. assentament comptable:
220160019927
Import:
1.100 €
Perceptor:
Despesa: Petites despeses del funcionament del servei (ITV, Còpies claus i altres
Aplicació:
4U042-9200-21400
2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic de data 13 de desembre de 2018.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de secretaria, de data 23 de març de 2018, de necessitats de
contractació i limitacions dels contractes menors.
6.- Vist l’informe d’Intervenció de data 20 de desembre de 2018 que consta en
l’expedient.
Fonaments de dret

Article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per el que es regula el
Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

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

Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
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Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i Mobilitat i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de desembre de 2018 i de l’informe tècnic
de data 13 de desembre de 2018 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:
1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’ADOPJ, núm.
Assentament comptable 220160019927, a nom de Bohdan Leskowycz Mazón per
import de 1.100 euros.
2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018, el corresponent crèdit amb
càrrec a l’aplicació corresponent.
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.
2. SUSPENDRE EL TERMINI DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SOBRE L’APROVACIÓ
PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE
(CAN BALASCH)EXP. 370/2018/TERRITORI-E
I.-ANTECEDENTS
I.1- 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
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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 a l’adreça
http://www.rubi.cat/ajrubi/apartats/index.php?apartat=2339

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.2.-De conformitat amb l’esmentat acord, i segons preveu l’article 51 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (RPLU), en 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.3.- De conformitat amb l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), en data 31
de desembre de 2018, registre d’entrada número 0111/13148/2018, es va sol·licitar a
través de la plataforma EACAT informe als organismes sectorials que es relacionen a
continuació:
•
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.
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II.- FONAMENTS DE DRET
•
L’article 53.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), 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.
•
L’article 22.1.d) de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que el decurs del termini
màxim legal per resoldre un procediment es pot suspendre quan es sol·licitin informes
preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració, pel temps que transcorri
entre la sol·licitud i la recepció de l’informe, circumstàncies que hauran d’ésser
notificades a l’interessat, no podent excedir en cap cas el termini de suspensió els tres
mesos.
•
En el mateix sentit, l’article 50 bis apartat 7 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix
la possibilitat d’interrompre els termini dels tràmits successius d’un procediment quan
s’hagin sol·licitat informes preceptius.
Vist l’informe jurídic emès en data 11 gener de 2019.
Vista la proposta del Director de Serveis Territorials i de la Regidora Delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 11 gener 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:
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.
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
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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 l’entitat mercantil AJK INVERSIONES CANTABRICAS
Y PORTUARIAS,SL.
6. /.ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han.

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