ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 11/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 20 de març de 2019
Hora: de 12:00 a 14:00
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

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

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

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

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
Regidor

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 20 de març de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10/2019/JGL, DE 13 DE
MARÇ

2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA. F/2019/494
A NOM DE MADIS PUBLICIDAD SL. EXP. 12/2019/GERENCIA-E
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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 les aplicacions pressupostàries 9U009 4390B 22602
del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data 28 de febrer
de 2019, de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe tècnic de
data 29 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
PROVEÏDOR
Núm.
factura
M8/1617

MADIS PUBLICIDAD SL

Data

Text
Explicatiu
31/12/2018 REF.1610/2018

Aplicació

NIF B61552642
N. Operació

Import

9U009 4390B 920190000336 84,70
22602
84,70
TOTAL

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.
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2. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES FASES D'AUTORITZACIÓ I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I APROVACIÓ DE LA FACTURA F/2019/565 A NOM
DE ACCESO GROUP SL. EXP. 8/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 9121G 22799
del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data 28 de
febrer de 2019, de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe
tècnic de data 28 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR

ACCESO GROUP SL

Núm. factura

Data

A357-10012105542018

31/12/201
8

Text
Explica
tiu

Aplicació

9U009
22799
TOTAL

3

NIF B59094870
N. Operació

9121G 9201900003
44

Import

802,2
3
802,2
3

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

3. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA F/2019/509 A
NOM DE SEINSOL SL.EXP. 16/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 9121B 22203
del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal
Vista la proposta del Gerent de l’Ajuntament i del Regidor delegat de Comunicació de
data 28 de febrer de 2019, de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de
l’informe tècnic de data 1 de febrer de 2019 i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR

SEINSOL SL

Núm.
factura

Text
Explicatiu

Data

NIF B87874467
Aplicació

4

N. Operació

Import

18000262

31/12/2018 REF.110/18

9U009 9121B 920190000404 18.143,95
22203
TOTAL
18.143,95

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

4. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVAT DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA F/2019/495 I
F/2019/3459 A NOM DE PUBLITESA COMUNICACIÓ SL.EXP. 13/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 3260G 22602
i 9U009 3260A 22602 del pressupost 2019
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data 28 de
febrer de 2019 , de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe
tècnic de data 29 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR
Núm.
factura
A/1916

A/490

PUBLITESA COMUNICACIÓ NIF B63339998
SL
Data
Text
Aplicació
N. Operació
Explicatiu
31/12/2018 REF.109U009
920190000429
3/2018
33260G
22602
15/04/2018 REF.FLYER
9U009 3260A 920190000429
OME
22602
TOTAL

Import
379,94

363
742,94

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

5. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TAMITACIÓ ADQUADA F/2019/510 A
NOM DE UNIO ESPORTIVA RUBI. EXP. 15/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 4310C 22602
del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data 28 de febrer
de 2019 , de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe tècnic de
data 5 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2019 que
consten a l’expedient .
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:

PROVEÏDOR

UNIO ESPORTIVA RUBI

NIF G59183806

Núm.
factura
1-115

Text
Explicatiu
REF.212/2018

N. Operació

Data
31/12/201
8

Aplicació
9U009
22602
TOTAL

Import

4310C 9201900004 4.200,01
03
4.200,01

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

6. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA F/2019/484,
F/2019/485 I F/2019/483 A NOM DE
. EXP. 9/2019/GERENCIAE
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 les aplicacions pressupostàries 9U0009 4311C
22602, 9U009 1340F 22602 i 9U009 9242B 22602 del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
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 Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data,28 de febrer
2019 de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe tècnic de data
1 de febrer 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR
Núm.
factura
T8/184
T8/185
T8/186

NIF 4

Data

Text
Explicatiu
31/12/2018 REF.357/2018
31/12/2018 REF.711/2018
31/12/2018 REF.911/2018

Aplicació

N. Operació

Import

9U009 4311C 920190000435 172,12
22602
9U009 1340F 920190000435 380,06
22602
9U009 9242B 920190000435 261,36
22602
TOTAL
813,54

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

7. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE LA DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA
F/2019/837 A NOM DE CRECE AGENCY COMUNICACION SL. EXP. 29/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 3262A 22602
del pressupost 2019.
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Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data 28 de febrer
de 2019, de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe tècnic de
data 7 de febrer de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR
Núm.
factura
FC2018171

Data
31/12/20
18

CRECE
AGENCY
COMUNICACION SL
Text
Aplicació
Explicatiu
REF.179U009
3262A
11/2018
22602
TOTAL

NIF B67092692
N. Operació

Import

92019000055
2

980,10
980,10

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

8. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES FASES D'AUTORITZACIÓ
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I APROVACIÓ DE LES FACTURES
F/2019/ 961 I F/2019/962 A NOM DE
. EXP. 37/2019/GERENCIA-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.
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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 les aplicacions pressupostàries 9U009 9242B 22602
i 9U009 3370B 22602 del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data 28 de febrer
de 2019, de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe tècnic de
data 29 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR
Núm.
factura
Nº1
Nº2

FANLO DEU NOE

Data

Text
Explicatiu
31/12/2018 REF.1911/18
31/12/2018 REF.1911/18

NIF 46348217C

Aplicació
9U009
22602
9U009
22602
TOTAL

N. Operació

Import

9242B 920190000415 459,80
3370B 920190000415 223,85
683,65

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.
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9. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA F/2019/534,
F/2019/777 , F/2019/778 I F/2019/779 A NOM DE ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR
SLU.EXP. 26/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 1521A
22602,9U009 4311C 22602, 9U009 4312C 22602 i 9U009 4311E 22602 del
pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del Gerent i del Regidor delegat de Comunicació de data, 28 de
febrer de 2019 de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de l’informe tècnic
de data 25 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150024187, 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 del crèdit següent:
PROVEÏDOR
Núm.
factura

Data

ALPHA
PUBLICIDAD NIF B61422481
EXTERIOR SLU
Text
Aplicació
N. Operació
Import
Explicatiu
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A18
3915
A18
3910
A18
3914
A18
3916

31/12/2018 REF.357/2018
31/12/2018 REF.2110/2018
31/12/2018 REF.2010/2018
31/12/2018 REF.2710/18

9U009
22602
9U009
22602
9U009
22602
9U009
22602
TOTAL

4311C 920190000283 999,46
4311E 920190000283 2.843,50
4312C 920190000283 514,25
1521A 920190000283 713,90
5.071,11

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

10. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS DERIVATS DEL
COMPROMIS DE DESPESA ADQUIRIT SENSE LA TRAMITACIÓ ADEQUADA F/2019/517 A
NOM DEGESTIO CULTURAL SCP.EXP. 28/2019/GERENCIA-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 les aplicacions pressupostàries 9U009 3330A 22602
del pressupost 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regula en els articles 58 i 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 les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal
Vista la proposta del Gerent de l’Ajuntament i del Regidor delegat de Comunicació de
data 28 de febrer de 2019, de l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016, de
l’informe tècnic de data 30 de gener de 2019, i de l’informe d’Intervenció de data 27 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 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Providència de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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20150024187, 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 del crèdit següent:

PROVEÏDOR
Núm.
factura
GC18246

GESTIO CULTURAL SCP

Data

Text
Explicatiu
04/12/2018 REF.2611/18

Aplicació

NIF J63458723
N. Operació

Import

9U009 3330A 920190000400 3.108,01
22602
TOTAL
3.108,01

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer d'obligació de la despesa per a aquest
imports a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost d’ enguany.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat Municipal.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR L'ADHESIÓ AL CONVENI DE DATA 20 DE DESEMBRE 2018 ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT , A TRAVÉS DEL MINISTERI D'INDÚSTRIA ,
COMERÇ I TURISME (DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA I DE LA PETITA I MITJANA
EMPRESA -DGIPYME-) I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L'ESTABLIMENT DE
PUNTS D'ATENCIÓ A L'EMPRENEDOR (PAE) INTEGRATS A LA XARXA CIRCE. EXP.
13/2019/CIUTAT-E
Antecedents o Fets
En data 27 de setembre de 2013 es va signar el conveni de col·laboració entre
l’Administració General del L’Estat, a través del Ministeri D’Indústria, Energia i Turisme
(Direcció General d’Indústria i de la petita I mitjana Empresa) i la Diputació Provincial
de Barcelona para l’establiment de punts d’assessorament e inici de tramitació (PAIT)
integrats en la Red CIRCE.
En data 11 de febrer 2014, La Junta de Govern Local de L’Ajuntament de Rubí va
adoptar l’acord d’aprovar l’addenda de col·laboració entre l’Administració General de
L’Estat a través del Ministeri d ‘Industria, d’Energia i Turisme i la Diputació Provincial
de Barcelona , per l’establiment de punt d’assessorament i inici de tramitació –PAIT
integrats en la xarxa CIRCE amb l’Ajuntament de Rubí.
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En data 13 de maig 2014 es signa l’addenda de col·laboració entre l’Administració
General de L’Estat a través del Ministeri d ‘Industria, d’Energia i Turisme i la Diputació
Provincial de Barcelona , per l’establiment de punt d’assessorament i inici de tramitació
–PAIT integrats en la xarxa CIRCE amb l’Ajuntament de Rubí.
En data 20 de desembre de 2018 es va aprovar un nou Conveni entre el Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme i la Diputació de Barcelona per a l’establiment de Punts
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). Aquest nou conveni, que substituirà l’anterior, respon
a la necessitat d’adequar-se a la Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic, però
no suposa cap canvi en la prestació del servei.
El Conveni anterior, al que l’Ajuntament de Rubí està adherit, deixarà d’estar en vigor
en data 26 de setembre de 2020. Els ens locals que tinguin la intenció de continuar
prestant el servei de punt PAE, han de sol·licitar l’adhesió al nou Conveni. (el termini
per presentar la documentació es el 30 de juny de 2019).

Fonaments de dret
Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic Aquesta Llei estableix i regula les bases
del règim jurídic de les administracions públiques, els principis del sistema de
responsabilitat de les administracions públiques i de la potestat sancionadora, així com
l’organització i el funcionament de l’Administració General de l’Estat i del seu sector
públic institucional per a l’exercici de les seves activitats.
Vist el nou Conveni , de data 20 de desembre de 2018.
Vista la Proposta d’acord del director i regidor delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de data 28 de febrer 2019 , l’informe tècnic de data 13 de febrer 2019
i l’informe jurídic de data 28 de febrer 2019, que consten a l’expedient

Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer – Aprovar l’adhesió al Conveni, de data 20 desembre 2018, entre
l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri D’Indústria, Comerç i Turisme
( Direcció General D’Indústria i de la petita i mitjana empresa –DGIPYME) i La
Diputació de Barcelona per a l’establiment i continuïtat de punt d’atenció a
l’emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE, de L’Ajuntament de Rubí.
Segon – Facultar a la senyora alcaldessa per a la signatura de l’adhesió al Conveni
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4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA
AJUNTAMENT DE RUBÍ I L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA. EXP. 79/2019/RRHH-E
Vist que el centre educatiu Institut Obert de Catalunya (IOC) ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Rubí la possibilitat que l’estudiant
, alumna de
formació professional en educació infantil, realitzi un període de formació pràctica al
Servei de l’Escola Bressol La Bruna pel període que s’indica:
Alumne/a

Inici
01/04/2019

Finalització
21/06/2019

Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius
per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica
professional en el món de l’empresa.
Vist l’informe emès per la responsable del Servei de Radio Rubí en data 7 de març de
2019 pel qual s’informa favorablement a la signatura del Conveni de Col·laboració
amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Vist l’informe tècnic del servei de Recursos Humans, de data 8 de març de 2019,
mitjançant el qual es valora positivament sobre la possibilitat de subscriure l’Acord de
Col·laboració de referència, pels motius i fonaments continguts en aquest.
Vist allò que preveu l’Ordre núm. ENS/241/2015, de 27 de juliol, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula la formació
pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.
Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre de referència, l’Ajuntament de Rubí,
com a centre de treball, pot establir convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques curriculars.
Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o
del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre
l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 19 de l’esmentada Ordre.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposen que la
Junta de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i
de foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el
seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.
El Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, que aprova el Text Refós
de les competències de l’Alcaldia als regidor i regidores delegats i modificació de la
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organització interna municipal, delega en la Regidora de Serveis a les Persones,
Marta García Marín, les competències de signatura i resolució del servei de Salut
Pública i del servei d’Educació.
Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 7 de març de 2019 i l’informe tècnic del servei de
Recursos Humans de data 7 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:
Primer.- Aprovar l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i el centre
educatiu Institut Obert de Catalunya (IOC), per a dur a terme la formació pràctica del
següent estudiant al servei de l’Escola Bressol La Bruna, pels períodes que s’indica:

Alumne/a

Inici
01/04/2019

Finalització
21/06/2019

Segon.- Facultar a la regidora delegada de Serveis a les Persones per a la signatura
de del Conveni de Col·laboració per a la formació pràctica esmentat supra.
Tercer.- Nomenar la senyora
en pràctiques.

com a tutora de l’estudiant

Quart.- Comunicar aquest acord a les diferents parts implicades.

2. APROVAR RELACIÓ A-2019-320 CORRESPONENT A LA FASE AD DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 3 I 9. EXP. 30/2019/HISENDA-E
L’Ajuntament de Rubí té subscrits 8 préstecs amb les entitats financeres que
relacionen a continuació:





2 préstecs amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
3 préstecs amb Dexia Crédit Local Sucursal en España.
1 préstecs amb l’entitat Banco Santander S.A.
2 préstecs amb l’entitat Banco Sabadell S.A.
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Aquests préstecs s’han fet referència a l’informe de data 6 de febrer de 2019,
corresponent a la previsió de càrrega financera exercici 2019 per a la proposta de
Pressupost municipal 2019.
En l’Annex 1 d’aquest informe consta la previsió dels capítol 9 i 3 que són els
següents:

ENTITAT

PRÉSTEC

TOTAL
AMORTITZACIÓ
Capítol 9
2019

TOTAL
INTERESSOS
Capítol 3
2019

BBVA

2005/05242138

110.769,20 €

5.980,00 €

BBVA

2006/06198667

153.846,15 €

14.071,37 €

DEXIA CRÉDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

2005/36153440 (1096153441)

110.769,23 €

6.850,77 €

DEXIA CRÉDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

2006/36153641

435.000,00 €

40.355,31 €

DEXIA CRÉDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

2007/36153949

684.384,62 €

101.666,48 €

BANCO SANTANDER S.A.

2004/0014339

269.230,76 €

1.302,07 €

PRÉSTEC PCL BANC
SABADELL

2017-807599125249

209.750,26 €

20.642,62 €

PRÉSTEC PCL 2018

2018-807636477578

0,00 €

0,00 €

1.973.750,22 €

190.868,62 €

El sumatori dels capítols 9 i 3 ascendeixen a la quantitat de 2.164.618,84 Euros
Que durant els mesos de gener i febrer de 2019, s’han dut a aprovar a la Junta de
Govern Local el expedients números 2, 9 i 23/2019/HISENDA-E, d’aprovació,
disposició i reconeixement de la obligació.
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ENTITAT

ADO
AMORTITZACIÓ
Capítol 9
2019

PRÉSTEC

EXPEDIENT

ADO INTERESSOS
Capítol 3
2019

Exp 23-2019-HISENDA-E

BBVA

2005/05242138

27.692,30 €

1.840,00 €

Exp 9-2019-HISENDA-E

BBVA

2006/06198667

38.461,54 €

4.108,55 €

DEXIA CRÉDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

2005/36153440 (1096153441)

DEXIA CRÉDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

2006/36153641

DEXIA CRÉDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

2007/36153949

171.096,15 €

28.681,42 €

BANCO SANTANDER S.A.

2004/0014339

PRÉSTEC PCL BANC
SABADELL

2017-807599125249

PRÉSTEC PCL 2018

2018-807636477578
237.249,99 €

34.629,97 €

Exp 2-2019-HISENDA-E

El sumatori dels documents ADO dels capítols 9 i 3 ascendeixen a la quantitat de
271.879,96 Euros
Així doncs, un cop minorats els imports d’aquestes operacions ADO a la previsió de
càrrega financera per a l’exercici 2019, la quantitat resultat d’ 1.892.738,88 es reparteix
en els 8 préstecs segons el següent:

EXP

ENTITAT

PRÉSTEC

ADO
AMORTITZACIÓ
Capítol 9
2019

TOTAL
AMORTITZACIÓ
Capítol 9
2019

AD AMORTITZACIÓ
Capítol 9
2019

TOTAL
INTERESSOS
Capítol 3
2019

ADO
INTERESSOS
Capítol 3
2019

AD INTERESSOS
Capítol 3
2019

23-2019HISENDA-E

BBVA

2005/05242138

110.769,20 €

27.692,30 €

83.076,90 €

5.980,00 €

1.840,00 €

4.140,00 €

9-2019HISENDA-E

BBVA

2006/06198667

153.846,15 €

38.461,54 €

115.384,61 €

14.071,37 €

4.108,55 €

9.962,82 €

DEXIA

2005/36153440
(1096153441)

110.769,23 €

110.769,23 €

6.850,77 €

6.850,77 €

DEXIA

2006/36153641

435.000,00 €

435.000,00 €

40.355,31 €

40.355,31 €

DEXIA

2007/36153949

684.384,62 €

513.288,47 €

101.666,48 €

BANCO SANTANDER

2004/0014339

269.230,76 €

269.230,76 €

1.302,07 €

1.302,07 €

BANCO DE SABADELL

2017-807599125249

209.750,26 €

209.750,26 €

20.642,62 €

20.642,62 €

BANCO DE SABADELL

2018-807636477578

0,00 €

2-2019HISENDA-E

1.973.750,22 €

171.096,15 €

237.249,99 €

0,00 €

0,00 €

1.736.500,23 €

190.868,62 €

28.681,42 €

72.985,06 €

0,00 €
34.629,97 €

156.238,65 €

Fonaments de dret
-

Article 19è i 20è de les Bases d’execució del pressupost vigent.
Articles 54, 55, 56 i 57 del RD 500/1990.

Vista la proposta de la tresora i del regidor de l’Àrea de Serveis Central de data 1 de
març de 2019 i de l’informe tècnic de la mateixa data, 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-. Aprovar l’autorització i disposició (documents AD) per import d’ 1.892.738,88€,
que es detalla amb número de relació comptable A/2019/320 i que integren els
documents comptables “920190001088-1090-1091-1092-1094-1095 i 1103” per poder
fer front al pagament de les despeses d’amortització i interessos relatius a les
liquidacions dels préstecs segons el següent quadre:
N. Operació

Fase Import

920190001088 AD
920190001090 AD

Nom terc.
BANCO BILBAO VIZCAYA
87.216,90 ARGENTARIA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
125.347,43 ARGENTARIA SA

920190001091 AD

117.620,00

920190001092 AD

475.355,31

920190001094 AD

586.273,53

920190001095 AD

270.532,83

920190001103 AD
TOTAL

230.392,88
1.892.738,88

DEXIA CREDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

Text lliure
AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC BBVA NÚM.
2005-05242138 EXERCICI 2019
AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC BBVA NÚM.
2006-06198667 EXERCICI 2019
AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC DEXIA CREDIT
LOCAL NÚM 2005-36153440 (1096153441) (303587)
EXERCICI 2019

DEXIA CREDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC DEXIA CREDIT
LOCAL NÚM 2006-36153641 (0303618) EXERCICI 2019

DEXIA CREDIT LOCAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC DEXIA CREDIT
LOCAL NÚM 2007-36153949 (303607) EXERCICI 2019

BANCO SANTANDER SA

AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC BANCO
SANTANDER NÚM 2004-0014339 EXERCICI 2019

BANCO DE SABADELL SA

AMORTITZACIÓ I INTERESSOS PRÉSTEC BANCO DE
SABADELL NÚM. 2017-807599125249 EXERCICI 2019

Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. MONTESSORI PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
56/2019/PERSONES-E
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La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Montessori de Rubí una subvenció directa de 429,00€ per al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
429,00€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Montessori de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada al finançament
del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia d’Activitats i
Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.

2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. DEL JOAN MARAGALL PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER
LES ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS
DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
53/2019/PERSONES-E
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La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Joan Maragall de Rubí una subvenció directa de 4.452,10€ per al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
4.452,10€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Joan Maragall de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.

3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES DE L'EXERCICI 2018, DINS LA MODALITAT B ATORGADA A LA PENYA
BLAUGRANA RAMON LLORENS PER A L'ESCOLA DE FUTBOL BASE TEMPORADA
2017-2018 EXP. 43/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció concedida a l’entitat Penya Blaugrana Ramon
Llorens, per les activitats de l’escola de futbol base de la temporada esportiva 20172018, dins de la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a
associacions i/o clubs esportius, línia Ajuts per la pràctica esportiva per programes o
projectes de temporada esportiva o anuals.
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Antecedents de fet:
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 per a l’any 2014, i successius.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, acordà obrir la
convocatòria de l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2018, va acordar atorgar
dins la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions
i/o clubs esportius, i línia de subvenció Ajuts per la pràctica esportiva en entitats
esportives inscrites al REC municipal per programes o projectes de temporada
esportiva o anual , a l’entitat Penya Blaugrana Ramon Llorens la subvenció següent
per a l’activitat que s’indica:
NIF: G59382408

PENYA BLAUGRANA RAMON LLORENS
ACTIVITAT
1
Escola de Futbol Base temp. 17-18

Línia d’ajut
Temporada

IMPORT
2.000,00 €

La Penya Blaugrana Ramon Llorens mitjançant instància núm. 2019000606 de data 7
de gener de 2019 presenta la documentació justificativa de l’esmentada subvenció.
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base
10.
2) Les despeses justificades, per import igual o superior al de la respectiva subvenció,
responen de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, són
estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de la respectiva activitat, no supera el cost de la mateixa.
Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 2, fixa el termini per a justificar les subvencions
concedides i, en l’apartat 3, regula el contingut del compte justificatiu.
L’apartat 5 de la Base 10 atribueix a la Junta de Govern Local la competència per a
aprovar la justificació, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 4 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 30 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
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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:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida dins de la Modalitat B i
identificada a la part expositiva d’aquesta resolució a l’entitat Penya Blaugrana Ramon
Llorens per import de 2.000,00 €.
2n.- Notificar aquesta resolució a l'entitat beneficiària.

4. APROVAR LES BONIFICACIONS DE PREUS PÚBLICS D'ESCOLES BRESSOLS
MUNICIPALS DE MARÇ 2019. EXP. 116/2019/PERSONES-E

Antecedents de fet
Primer.- La Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2018 aprova la relació d’alumnes
matriculats amb indicació de les quotes a abonar en concepte de servei escolar
ordinari, serveis de menjador i servei de berenar, d’acord amb la regulació establerta
en la normativa de Preu Públic per la prestació de serveis a les escoles bressol
municipals per al curs 2018-2019.
Segon.- L’article 5 del text de la Normativa del Preu públic per la prestació de serveis
de les escoles bressol municipals, preveu una bonificació del preu públic mensual en
concepte de servei escolar ordinari d’entre el 50 i el 90 per cent, en el cas que es tracti
d’unitats familiars amb una situació socioeconòmica desfavoridora greu.
Aquesta bonificació serà únicament aplicable a les unitats familiar que es situïn en un
tram de renda, en funció del nombre de membres de la unitat familiar, igual o inferior a:
Membres
unitat familiar

2
3
4
5
6
7 o més
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Llindar de
renda
Menor/=
10,670,85
EUR
14,013,28
EUR
16,622,50
EUR
18,862,66
EUR
21,026,68
EUR
23,074,63

EUR
Tercer.- La bonificació esmentada té caràcter pregat i per tant s’ha de sol·licitar de
forma expressa pel subjecte passiu. Per a la seva aplicació es requereix informe de
l’equip d’atenció bàsica dels Serveis Socials municipals.
Quart.- Consta en l’expedient individual tramitat per a cadascuna de les sol·licituds de
bonificació presentades el corresponent informe tècnic de Serveis Socials i proposta
de concessió de bonificació.
Fonaments de dret:
Articles 5 a 8 del Preu Públic per la prestació de serveis de les escoles bressol
municipals aprovat pel ple de l’Ajuntament 22 de desembre de 2016, d’aplicació per al
curs escolar 2018-2019.

Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data de 4 de març de 2019 i dels informes tècnics favorables, 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.- Fixar el percentatge de bonificació de la quota corresponent al preu públic pel
servei escolar ordinari de les Escoles Bressol municipal d’aplicació al subjecte passiu
que seguidament s’indica.

1
2
3
4

N. PREINS
2018/131 CONT
2018/200
2018/201
2018/378

DNI
SUBJECTE
PASSIU
53286937P
47743813E
47743813E
47781325K

ESCOLA
BRESSOL
LA BRUNA
LA BRUNA
LA BRUNA
SOL, SOLET

%
BONIFICACIÓ
90%
90%
90%
90%

PREU
PÚBLIC
98,00 €
63,70 €
63,70 €
98,00 €

Segon.- Aquestes sol·licituds de bonificació s’han valorat durant el mes de febrer de
2019 i el seu reconeixement serà a partir de la data d’aprovació acordat per la Junta
govern local.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona per tal pugui efectuar els actes de gestió tributària que de la
mateixa se’n deriven.
Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Oficina de Gestió d’Ingressos.

5. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT GALDERIC DE RUBÍ, PER L'ACTIVITAT FIRA DE SANT
GALDERIC DE L'ANY 2018. EXP. 26/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport a la 24a Fira de St.Galderic 2018, de
l’Associació Cultural Sant Galderic. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat
Associació Cultural Sant Galderic han assumit un seguit de compromisos que
s’expliciten en el conveni de subvenció i col·laboració adjunt, que han possibilitat la
realització d’aquesta activitat.
Vist l’informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta subvenció
era posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la constitució de
garanties. La subvenció tenia el caràcter d’import cert i l’import de la justificació no
podia ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet amb anterioritat a
la finalització del termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 5 de desembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 2.500,00 €, a l’entitat ASSOCIACIÓ SANT
GALDERIC per a la realització 24a Fira de St.Galderic 2018.
Aquesta era una subvenció prevista nominativament a l’Annex 1 de les Bases
d’Execució del pressupost municipal 2018, número d’aplicació pressupostària 3U041
3340E 48010 i núm. apunt previ 920180007834. Aquesta subvenció està prevista
nominativament a la fitxa annex 33 de les línies de subvenció de Suport a fires i
festivals de cultura amb projecció de ciutat, té per objecte mantenir el cicle festiu de la
ciutat vinculat a la història local i està emmarcada per un conveni signat, entre
l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Associació Cultural Sant Galderic aprovat segons acord
de la Junta de Govern Local en data 5 de desembre de 2018. En aquest conveni es
concreten els pactes d’aquesta subvenció, el pacte cinquè especifica la documentació
que l’entitat ha d’aportar per justificar la subvenció rebuda.

ENTITAT: ASSOCIACIÓ SANT GALDERIC
NIF: G61289658
NÚM. APUNT PREVI: 920180007834
ACTIVITAT

IMPORT
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TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ

24a Fira de Sant Galderic

2.500,00 €

TOTAL

2.500,00 €

10 de gener de
2019

Atès que l’entitat ASSOCIACIÓ SANT GALDERIC tenia fins al 10 de gener de 2019
per justificar l’activitat de la 24a Fira de Sant Galderic segons l’acord adoptat el 5 de
desembre de 2018 per Junta de Govern Local:
ENTITAT: ASSOCIACIÓ SANT GALDERIC
NIF: G61289658
ACTIVITAT

IMPORT

24a Fira de Sant Galderic

2.500,00 €

TOTAL

2.500,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
10 de gener de
2019

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1. L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat en el
pacte cinquè i sisè del conveni.
2. Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3. El servei gestor ha emès informe de justificació de subvenció en data 31 de
gener de 2019 atès que l’entitat ha hagut de fer esmenes en el recull de la
publicitat per l’activitat i en un dels rebuts justificatius.
4. La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 5 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180007834, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041.3340E.48010 del pressupost de l’exercici 2018.

Fonaments de dret:
•

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Cultural Sant
Galderic aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data 5 de
desembre de 2018
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•

•
•
•

Al pacte cinquè de l’esmentat conveni atribueix a la Junta de Govern Local la
competència per a aprovar la justificació, disposició que respecta allò que
estableix l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, segons el qual l’òrgan concedent és el competent per a comprovar
l’adequada justificació de la subvenció.
Bases de subvencions aprovades per Ple el 27 de març de 2014
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 31 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 31 de gener de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

6. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ENTITAT
OBRADOR CORAL DE RUBÍ, AL 2017, PER L'ACTIVITAT ASSAIGS SETMANALS. EXP.
56/2018/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí ha subvencionat amb un import de 1.000 euros l’activitat
ASSAIGS SETMANALS proposada i organitzada per l’Obrador Coral de Rubí al 2017.
Aquesta subvenció està emmarcada en la modalitat C, que correspon a les
subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals i concretament a
línia de Suport a programacions i jornades d'activitats musicals dotada amb 5.300
euros i amb càrrec a la partida 3U041.3340.48000, recollida en fitxa annex 30 del Pla
Estratègic de subvencions 2016-2018.

27

L’informe que va emetre el servei gestor en el moment de l’atorgament marcava com a
data màxima per a la justificació el 10 de gener de 2018.
D’acord amb les bases de subvencions, l’import de la justificació de la subvenció en
cap cas no pot ser menor a la quantitat justificada.
La subvenció va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia
19 de desembre de 2017.
ENTITAT: OBRADOR CORAL DE RUBÍ
NIF: V59492041
NÚM. APUNT PREVI: 920170012790
ACTIVITAT

IMPORT

Assaigs setmanals

1.000,00 €

TOTAL

1.000,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
10 de gener de
2018

Atès que l’OBRADOR CORAL DE RUBÍ tenia fins al 10 de gener de 2018 per justificar
l’activitat ASSAIGS SETMANALS segons acord adoptat el 19 de desembre de 2017
per Junta de Govern Local:
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
L’entitat ha presentat tota la documentació del compte.
Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al de la
respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de les activitats
subvencionades, són estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de la
mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 19 de desembre de 2017,
es va reconèixer l’obligació número 920170012790, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041.3340.48000 del pressupost de l’exercici 2016.
Fonaments de dret:
Bases de subvenció
D’acord amb la Base 10.5 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per
a entitats i associacions ciutadanes, la justificació haurà de ser aprovada per acord de
la Junta de Govern Local, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor de Cultura i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 30 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 16 de gener de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

7. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. RAMON LLULL PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
49/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Ramon Llull de Rubí una subvenció directa de 2.463,07€ per al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
2.463,07€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Ramon Llull de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.

6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. ATORGAR A CONSTRUCCIONES G 94 SL LA LLICÈNCIA D’ENDERROC DE DOS
EDIFICIS ENTRE MITGERES AL CARRER DE CA N'ORIOL
EXP. 17/2019/OB

RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 18 de febrer de 2019 (LLGE 2019/006112), CONSTRUCCIONES G
94 SL va sol·licitar una llicència d’obres per l’enderroc de dues edificacions situades al
carrer de ca n’Oriol
, 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 9.568,82 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01812069-0000063321 (01) 298,15
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211562867 Fiances per llicències d’obres 2115628-0 191,38
Quart.- En data 20 de desembre 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Cinquè.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• Documentació aportada el dia 18/02/2019 amb la sol·licitud de llicència.
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•

Documentació aportada el dia 19/02/2019 (LLGE 2019006239) consistent en
el pagament de les fiances per desperfectes a la via publica.

Sisè.- En data 25 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència d’obres per l’enderroc de 2 edificacions situades al carrer de ca n’Oriol
5-7, de Rubí.
Setè.- En data 1 de març de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per
l’enderroc de 2 edificacions situades al carrer de ca n’Oriol 5-7, de Rubí.
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 4 de març de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 25 de febrer i 1 de març 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 CONSTRUCCIONES G 94 SL la llicència d’obres per l’enderroc de
dues edificacions situades al carrer de ca n’Oriol
, de Rubí, d’acord amb el
pressupost de referència (Pr) de 9.568,82 € objecte de llicència, amb les següents
condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
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Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i
un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al
projecte autoritzat.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les
bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del
personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
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9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
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l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
No se n’estableixen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
298,15 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
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Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211562867 Fiances per llicències d’obres 2115628-0 191,38
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc)
2. ATORGAR A
LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER LA
LEGALITZACIÓ D’UNA TANCA I UNA PISCINA EXECUTADES EN UN SOLAR SITUAT AL
CARRER DEL TURÓ
, EXP. 19/2019/OB

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local de 23 de gener de 2019, va atorgar llicència de parcel·lació,
segons expedient 000008/2017-PARURB.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 21 de febrer de 2019 (LLGE 2019/006511),
va sol·licitar llicència per a la legalització d’una tanca i una piscina
executades en un solar situat al carrer del Turó
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 14.896 € del projecte.
Càrrec- valor
01839715-00000749632 (01)

Import
685,45

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)
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 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 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, pel que fa a l’òrgan competent per
l’atorgament de llicències urbanístiques.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de març de
2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 26 de febrer i 5 de març de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres majors per la
legalització d’una tanca i una piscina executades en un solar situat al carrer del Turó 13, de Rubí, amb les següents condicions generals, particulars i liquidacions.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària.
CONDICIONS GENERALS:
Primera.- 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.
Segona.- Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
Tercera.- Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No s’escauen
LIQUIDACIONS:
685,45 € segons Ordenança fiscal núm. 17 (Taxa per llicències urbanístiques)

3. COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LES OBRES D'AMPLLIACIÓ DE
L'EDIFICI EXISTENT DESTINAT A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, REFORMA DE
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR EXISTENT A LA LÍNIA DE FAÇANA I L'ENDERROC D'UNA
PISCINA I D'UNA CONSTRUCCIÓ AUXILIAR A L'AVINGUDA DE CASTELLNOU,
EXP.
2/2018/OC
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ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern, en sessió de data 10 d’abril de 2007, va aprovar la llicència
d’obres 00328/2005-OMA, per a l’ampliació de l’edifici existent destinat a habitatge
unifamiliar aïllat; reforma de la construcció auxiliar existent a la línia de la façana i
enderroc d’una piscina i d’una construcció auxiliar, situat a l’avinguda de Castellnou
de Rubí.
En data 5 de març de 2018 (LLGE 2008006568),
va
presentar la comunicació de la primera ocupació de les obres autoritzades a l’avinguda
de Castellnou
de Rubí.
En data 7 de maig de 2018 s’efectua visita de final d’obra on es comprova l’existència
de deficiències esmenables.
De les comprovacions pertinents efectuades en la visita de comprovació, i a la vista de
que no han resolt les deficiències notificades, es constata que les obres efectuades no
s’ajusten a les condicions particulars de la llicència, pel que fa referència a la
comprovació de la distància mínima a la partió lateral dreta i a l’estabilitat de part de
les terres d’aquesta partió dreta.
En data 12 de setembre de 2018 (LLGS 2018007535) el sol·licitant va ser requerit per
tal de que esmenés les deficiències tècniques (justificar la distància mínima i garantir
l’estabilitat de les terres a la partió lateral dreta) en el termini màxim de 10 dies d’acord
amb l’informe emès en data 7 de maig de 2018.
Aquest requeriment va ser reiterat en data 14 de setembre de 2018 (LLGS
2018013093).
En data 4 de març de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe desfavorable la
comunicació prèvia de primera ocupació per l’ampliació de l’edifici existent destinat a
habitatge unifamiliar aïllat; reforma de la construcció auxiliar existent a la línia de la
façana i enderroc d’una piscina i d’una construcció auxiliar, situat a l’avinguda de
Castellnou
de Rubí. En el mateix, s’indica que caldrà posar en coneixement al
departament de Disciplina Urbanística els fets aquí exposats per incoar el
corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador.
En data 4 de març de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials informa que
procediex, prèvia audiència de les persones interessades, deixar sense efecte la
comunicació prèvia de primera ocupació efectuada i declarar la impossibilitat de
continuar amb l'exercici de l'ús urbanístic afectat per causa d’inexactitud de caràcter
essencial ates que no s’han esmenat les deficiències tècniques assenyalades, a la
finca situada a l’avinguda de Castellnou 10, de Rubí, sens perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.
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El tràmit d’audiència ve regulat a l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’article 51 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de març de
2019 i dels informes tècnic i jurídic de data 4 de març 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
, un termini d’audiència de quinze hàbils
a comptar a partir del següent al de la recepció d’aquesta notificació per tal que pugui
consultar l’expedient i presentar les al·legacions, documents i justificacions que
consideri escaients.
L’expedient es podrà consultar a les dependències del Servei de Llicències, situades a
la Masia Can Serra, carrer Can Serra 3, en horari d’atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9 hores a 13,30 hores.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

4. ATORGAR A
LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PLANTA BAIXA I PLANTA
PIS AL CARRER MESTRE TOMÀS BRETON, . EXP. 000004/2018-OMA

RELACIÓ DE FETS
Primer.- El dia 10 de gener de 2018 (LLGE 2018000888),
sol·licita una llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina en un solar situat al carrer de
Tomàs Bretón 26, 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 138.395,85 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
01562466-0000011556 (01)
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Import (€)
2.075,94

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000207620191 Fiances per llicències d’obres 2076201-0 3.523,95
Quart.- En data 17 de gener de 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans de emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Cinquè.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• 10/01/18 (LLGE 2018000888) El projecte ha estat anul·lat i substituït
posteriorment.
• 12/01/18 (LLGE 2018001175) Justificant pagament fiances.
• 26/01/18 (LLGE 2018002465) Sol·licitud connexió clavegueram a SOREA.
• 13/03/18 (LLGE 2018007800) Documentació anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 02/07/18 (LLGE 2018021824) Documentació administrativa vàlida.
• 13/07/18 (LLGE 2018023604) Documentació anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 19/07/18 (LLGE 2018024131) Documentació anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 19/10/18 (LLGE 2018032443) Documentació anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 04/10/18 (LLGE 2018031121) Documentació anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 15/11/18 (LLGE 2018035561) Documentació anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 18/01/19 (LLGE 2019002056) Tota la documentació és vàlida.
Sisè.- En data 31 de gener 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 construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina en
un solar situat al carrer de Tomàs Bretón 26, de Rubí.
Setè.- En data 8 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina en un solar situat al carrer de
Tomàs Bretón , de Rubí.
Vuitè.- L’habitatge projectat té una superfície total construïda de 177,82 m2 i piscina de
14,58 m2, format per:
Planta baixa
97,14 m2 i porxos de 5,21 m2 (50%)
Planta primera 75,47 m2
Planta segona 14,58 m2
La superfície d’habitatge útil tancada és de 136,58 m2
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FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 4 de març de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 31 de gener i 8 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la
llicència d’obres construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina en un solar situat
al carrer de Tomàs Bretón 26, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr)
de 188.972,87 € 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
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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
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.
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b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

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.
També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
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.
Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
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.
Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.

11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12.

ES PROHIBEIX:

a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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.
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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
No se n’estableixen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
2.075,94 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000207620191 Fiances per llicències d’obres 2076201-0 3.523,95
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).

5. ATORGAR A LANTIA INVERSORES, SL LA LLICÈNCIA D’OBRES CONSTRUCCIÓ D’UN
EDIFICI PLURIFAMILIAR PER A 8 HABITATGES, LOCALS, TRASTERS I OFICINA EN UN
SOLAR SITUAT A L’AVINGUDA DE BARCELONA . EXP. 000037/2017-OMA
RELACIÓ DE FETS
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Primer.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 27 de juny del 2018 va acordar
l’alliberament a LANTIA INVERSORES, SL de l’obligació de dotar de places
d’aparcament l’edifici per al que es sol·licita llicència. Expedient d’alliberament
000029/2017-LLIC.
Segon.- En data 7 d'abril de 2017 (LLGE 2017007458) LANTIA INVERSORES, SL va
sol·licitar una llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici plurifamiliar per a
8 habitatges, locals, trasters i oficina en un solar situat a l’avinguda de Barcelona
de Rubí.
Tercer.- 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 641.041,91 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01372870-0000134677 (01) 9.615,62
Quart.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000207037164 Fiances per llicències d’obres 2070371-0 13.222,34
Cinquè.- En data 27 d’abril de 2017 el Servei d’Obres i Projectes Urbans de emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Sisè.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• Documentació aportada el dia 7/04/2017 amb la sol·licitud de llicència
• Documentació aportada el dia 30/05/2017 (LLGE 2017012507), que anul·la
la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 7/07/2017 (LLGE 2017016017) consistent en
els plànols A02 i A03.
• Documentació aportada el dia 21/08/2017 (LLGE 2017020183) consistent en
projecte modificat.
• Documentació aportada el dia 25/04/2018 (LLGE 2018012754) consistent en
el plànol A03.
• Documentació aportada el dia 18/05/2018 (LLGE 2018016908) consistent en
informe tècnic per a l’alliberament de les places d’aparcament.
• Documentació aportada el dia 23/07/2018 (LLGE 2018024525) consistent en
l’informe del sanejament del subsòl, per terrenys contaminats, emès pel
CECAM el dia 24/02/2017.
• Documentació aportada el dia 07/01/2019 (LLGE 2019000595) consistent en
els plànols de l’edifici tenint en compte les modificacions de façana
executades.
Setè.- La parcel·la de referència es troba dins del Conjunt Urbà del Nucli Històric (fitxa
A1). Segons l’article 10.1.2.b del Catàleg i Pla Especial de Protecció de Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí, les actuacions a dur a terme en el sector
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tindran en consideració la conservació ambiental. Per aquest motiu s’ha justificat
l’article 22 de l’esmentada normativa. pel que fa a documentació a aporta, i també el
que es desprèn del Capítol IV de les Disposicions Particulars sobre els Béns del
Patrimoni Arquitectònic.
Vuitè.- En data 14 de setembre de 2018 la Comissió de Patrimoni va informar
desfavorablement el present expedient, en considerar que “Caldrà presentar una nova
proposta d’acabats de façana justificant materials, textures i colors d’acord a la situació
real de l’element i del seu entorn en aplicació de l’article 22 del Pla Especial del
Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni.”
Novè.- En data 15 de gener de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici plurifamiliar per a 8
habitatges, locals, trasters i oficina en un solar situat a l’avinguda de Barcelona 32, de
Rubí.
Desè.- En data 25 de gener de 2019 la Comissió de Patrimoni va informar
favorablement el present expedient.
Onzè.- En data 31 de gener de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar per a 8 habitatges, locals, trasters i oficina en un
solar situat a l’avinguda de Barcelona , de Rubí.
Dotzè.- L’habitatge/edifici projectat té una superfície total construïda de 1.082,41 m²,
format per:
Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera
Planta segona
Planta sota coberta
Planta coberta

228,64 m²
251,53 m²
228,64 m²
228,64 m²
134,89 m²
10,07 m²

La distribució d’entitats i les seves superfícies construïdes segons projecte
aprovat és la següent:
Local 1 (en planta baixa i planta soterrani)
Local 2 (en PB i planta soterrani)
Traster 1 (planta soterrani)
Traster 2 (planta soterrani)
Habitatge 1r 1a
Oficina 1r 2a
Habitatge 1r 3a
Habitatge 1r 4a
Habitatge 1r 5a
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173,99 m²
195,03 m²
14,42 m²
15,69 m²
50,05 m²
28,75 m²
45,51 m²
44,06 m²
45,10 m²

Habitatge 2n 1a
Habitatge 2n 2a (planta segona i sota coberta)
Habitatge 2n 3a
Habitatge 2n 4a (planta segona i sota coberta)
Traster (planta sota coberta):

69,23 m²
108,44 m²
44,06 m²
77,84 m²
39,47 m²

FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 5 de març de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 15 i 31 de gener 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 LANTIA INVERSORES, SL la llicència d’obres construcció d’un
edifici plurifamiliar per a 8 habitatges, locals, trasters i oficina en un solar situat a
l’avinguda de Barcelona 32, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de
641.041,91 € 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:
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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
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
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l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística
vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
No se n’estableixen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
9.615,62 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000207037164 Fiances per llicències d’obres 2070371-0 13.222,34
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Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).

6. DONAR COMPTE DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU
D’ACTUACIONS DE MILLORA DE MOBILITAT EN PAES. EXP. 48/2019/TERRITORI-E
Atès que en data 22 de febrer de 2019 es va signar l’acta de recepció de les obres
“Projecte executiu d’actuacions de millora de mobilitat en PAES”, per part del
en nom i representació d’API MOVILIDAD SA, Sr.
, director de les obres, sra.
, representant
l’Ajuntament de Rubí i sr.
, vicesecretari accidental
l’Ajuntament de Rubí.

del
sr.
de
de

Atesos els articles 222 i 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 4 de març de 2019, l’informe tècnic de data 24 de gener
de 2019, el certificat final d’obra de la direcció facultativa de l’actuació de data 23 de
gener de 2019 i l’acta de recepció de les obres de data 22 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-se per assabentada de la recepció de les obres del “Projecte executiu
d’actuacions de millora de mobilitat en PAES”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.

7. DONAR COMPTE DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LA
CONNEXIÓ I DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRE LA CTRA. SABADELL AMB LA
C-1413. EXP. 49/2019/TERRITORI-E
Atès que en data 22 de febrer de 2019 es va signar l’acta de recepció de les obres del
“Projecte de la connexió i de l’enllumenat públic entre la ctra. Sabadell amb la C-1413”,
per part de la Sra.
, en nom i representació de COYNSA 2000
S.L., Sr.
, director de les obres, sra.
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Arrebola, representant de l’Ajuntament de Rubí, sr.
accidental de l’Ajuntament de Rubí i Sra.
Intervenció General.

, vicesecretari
en representació de la

Atesos els articles 222 i 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 4 de març de 2019, l’informe tècnic de data 8 de gener
de 2019, el certificat final d’obra de la direcció facultativa de l’actuació de data 28 de
novembre de 2018, l’informe complementari a l’acta de recepció de la Interventora
municipal i de l’enginyer municipal de data 16 de gener de 2019 i l’acta de recepció de
les obres de data 22 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-se per assabentada de la recepció de les obres del “Projecte de la
connexió i de l’enllumenat públic entre la ctra. Sabadell amb la C-1413”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.
8. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE URBANITZACIÓ VIAL C-1413A I CAMÍ DE LA
RIERA, PROMOTOR DE BONPIS SL, SITA EN CTRA. MOLINS DE REI KM 8,6 DE RUBÍ.
EXP. 35/2019/TERRITORI-E
Vist el “Projecte urbanització vial C-1413a i Camí de la Riera, promotor de BONPIS SL,
sita en Ctra. Molins de Rei km 8,6 de Rubí”, de data novembre 2018, redactat per
, de l’empresa GAMI INGENIEROS, amb un Pressupost
d’Execució per Contracte de 327.595,45 € (270.740,04€ més 56.855,41€ del 21%
d’IVA).
Aquest projecte d’iniciativa privada, tal com es desprèn de l’apartat 5. “Descripció de la
proposta” i dels plànols de l’esmentat projecte, té per objecte:
1.
2.
3.

Dotar el vial lateral de la C-1413a i el Camí de la Riera d’una vorera pel
pas de vianants.
Dotar el vial lateral de la C-1413a i el Camí de la Riera d’una calçada
asfaltada pel pas dels vehicles
Millora de l’accessibilitat de l’àmbit
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4.
5.
6.

Adequació de l’enllumenat als
requeriments actuals d’eficiència
energètica, garantint un nivell d’il·luminació adequat.
Millorar el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram.
Garantir la xarxa de serveis.

Segons l’informe tècnic municipal emès per la coordinadora de l’àmbit d’Obra i Espai
Públic de data 28 de febrer de 2019, el projecte presentat disposa dels documents
exigits per la legislació vigent i per l’article 72.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), alhora que
marca les directrius que pels projectes d’urbanització vénen contingudes als articles 95
a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLU).
Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de
19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc,
s’inclouen dins dels annexes del projecte l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la
Gestió de Residus.
Pel que fa a la tramitació d’aquest projecte, d’acord amb el que disposen els articles
89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme (TRLU) un cop aprovat inicialment, el projecte s’ha d’exposar a
informació pública d’un mes dins el qual s’ha de concedir audiència a les persones
interessades amb citació personal -ja que es tracta d’un projecte d’iniciativa privada- ,
s’ha de demanar un informe als organismes públics i establir el termini d’un mes
perquè les empreses de subministraments es pronunciïn sobre el projecte.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 1 de març de 2019, l’informe tècnic de la coordinadora
de l’àmbit d’Obra i Espai Públic de data 28 de febrer de 2019 i l’informe jurídic de data
1 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:
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte urbanització vial C-1413a i Camí de la Riera,
promotor de BONPIS SL, sita en Ctra. Molins de Rei km 8,6 de Rubí”, de data
novembre 2018, redactat per
, de l’empresa GAMI INGENIEROS,
amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 327.595,45 € (270.740,04€ més
56.855,41€ del 21% d’IVA), que conté l'Estudi de Seguretat i Salut en compliment del
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R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a
l’àmbit municipal al qual es refereixi el projecte, i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, concedint-los un termini d’audiència de
quinze dies per tal que puguin presentar les al·legacions i suggeriments que considerin
escaients en defensa dels seus interessos.
Quart.- Sol·licitar informe als organismes públics afectats per l’execució d’aquest
projecte.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses de subministrament dels serveis
afectats i conferir-los un mes per tal que es pronunciïn sobre el projecte.”

9. APROVAR I DISPOSAR DE LA DESPESA DEL SERVEI D'ABOCADOR DE LES
FRACCIONS RESTA I VOLUMINOSOS EXP. 2/2019/TERRITORI-E

Antecedents o Fets
Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Serveis Territorials per tal de
realitzar la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vist el document comptable adjunt amb número d’operació prèvia 920190000007, per
un import de 2.358.478,88 €, a nom Consorci per a la Gestió de Residus del Vallés
Occidental (NIF P0800121F), en concepte de “Servei d’abocador de les fraccions resta
i voluminosos”.
Vist l’informe de Secretaria, de data 20 de març de 2018, de Estat de la contractació
municipal a la llum del requeriment del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
dades del mes de febrer de 2018.
Vista la proposta del director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de data 15 de febrer de 2019, i de l’informe tècnic de
data 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.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

Primer-. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa del servei de tractament de la
fracció resta i voluminosos que s’indica en el document comptable AD amb número
d’operació prèvia 920190000007, per un import de 2.358.478,88 €, a nom Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallés Occidental (NIF P0800121F), en concepte de “Servei
d’abocador de les fraccions resta i voluminosos”.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
10. APROVAR I DISPOSAR DE LES DESPESES DE TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ
ORGÀNICA. EXP. 3/2019/TERRITORI-E
Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Serveis Territorials per tal de
realitzar la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vist el document comptable adjunt amb número d’operació prèvia 920190000008, per
un import de 247.319,50 €, a nom de Cespa Gestión de Residuos SA (NIF
A59202861), en concepte de “Servei de tractament de la fracció FORM”.
Vist l’informe de Secretaria, de data 7 de novembre de 2016, de necessitats de
contractació i limitacions dels contractes menors.
Vista la proposta del director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de data 31 de gener de 2019, i de l’informe tècnic de
data 5 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-. Autoritzar i disposar la despesa del servei de tractament de la fracció FORM
que s’indica en el document comptable AD amb número d’operació prèvia
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920190000008, per un import de 247.319,50 €, a nom de Cespa Gestión de Residuos
SA (NIF A59202861), en concepte de “Servei de tractament de la fracció FORM”.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

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:

1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/7 EXP. 13/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/7 de factures conformades pels diferents serveis de l’Ajuntament
per import de 1.543.733,74 €
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 19 de març de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/7 per import de 1.543.733,74 €
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
2. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/8 COM A RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIT EXP. 14/2019/INTERVEN-E

Atès que s’han presentat les factures de la relació F/2019/8 per import 467.788,03 €.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
servei gestor
Atès que hi ha saldo disponible a les aplicacions pressupostàries corresponents.
Vistos els articles 175 i 176.1 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en els que es determina que amb càrrec a l’estat de despeses només es poden
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant l’ establert en el paràgraf anterior, l’article 176.2.b) del TRLRHL i el 26.2.b)
del RD 500/1990, regulen la possibilitat del reconeixement d’una obligació en exercici
corrent que deriva d’una despesa degudament autoritzada i compromesa (AD) en
exercicis anteriors.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost 2018 prorrogat al 2019.
Vist l’informe d’Intervenció de data 20 de març de 2019 de reconeixement extrajudicial
de crèdits.
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 20 de març de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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 així com la fase de
reconeixement de l’obligació de la despesa, i conseqüentment aprovar les factures
emeses en la relació F/2019/8 per import total de 467.788,03 €
Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
3. APROVAR L’ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE L'EMPRESA
ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL (AGOST - DESEMBRE 2018) Exp.
11/2019/SCIDC-E
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
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 explicatiu emès per la coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de
Ciutadania i Drets Civils de 18 de febrer de 2019.
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 20 de març de 2018, sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’intervenció, de data 27 de febrer de 2019.
Fonaments de dret

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

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

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

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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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 de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones amb el
vist-i-plau del director de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 19/03/2019 i dels
informes jurídic de data 21/11/2016, de secretaria de 20/03/2018, d’intervenció de
27/02/2019 i l’informe tècnic de la coordinadora de l’Àmbit de Ciutadania i Drets Civils
de data 18 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a les factures incloses en els
documents comptables per import total de 7.526,15 euros.
NIF prov.
G63375786

G63375786

G63375786

G63375786

G63375786

Proveïdor
Associació per
la Recerca
l’Acció Social
Associació per
la Recerca
l’Acció Social
Associació per
la Recerca
l’Acció Social
Associació per
la Recerca
l’Acció Social
Associació per
la Recerca
l’Acció Social

Data fra.
10/12/2018

Num. Fra.
2018/219

Import
1505,23 €

N. apunt prev
920190000910

Aplicació pressupost
3U059 2313C 22799

a
i

29/11/2018

2018/198

1505,23 €

920190000909

3U059 2313C 22799

a
i

29/10/2018

2018/176

1505,23 €

920190000908

3U059 2313C 22799

a
i

27/09/2018

2018/154

1505,23 €

920190000907

3U059 2313C 22799

a
i

29/08/2018

2018/134

1505,23 €

920190000906

3U059 2313C 22799

a
i

2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2019, el corresponent crèdit amb
càrrec a l’aplicació corresponent.

58

3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

8./. TORNS OBERT DE PARAULES

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