ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de febrer de 2019
Hora: de 12:00 a 12:45
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCADOS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Vicesecretari

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Juan Lopez Nuñez
Nicolas Lopez Aznar

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

Maria Mas Arrufat
Marta Garcia Marin
Sergio Garcia Roig
Sandra Cerdà Gomez
José Luis Ariño Buil

PSC-CP
PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
Regidor
Interventora
Gerent

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 22 de febrer 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. 6/2019/JGL, DE 13 DE
FEBRER

2./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL MARC DEL PROGRAMA ENFEINA’T,
REGULAT PER L’ORDRE TSF/150/2018, DE 3 DE SETEMBRE DEL SERVEI D'OCUPACIÓ
DE CATALUNYA. EXP.4/2019/CIUTAT-E
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D’acord amb l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa ENFEINA’T
per la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les
persones en situació de desocupació de llarga durada i la Resolució TSF/2148/2018,
de 12 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018 (ref. BDNS
416113).
Atès que l’Ajuntament de Rubí en data 11 d’octubre i, a través del Servei Rubí Forma,
presenta al Servei d’Ocupació Públic de Catalunya la sol·licitud d’una subvenció que té
per objecte incentivar la contractació laboral de persones en situació d’atur de llarga
durada.
Atès que l’import de la subvenció sol·licitada és de 419.669,54 euros per a l’execució
de les accions següents:
Accions
Experiència laboral
Acompanyament a la contractació
i la inserció
TOTAL:

Subvenció
sol·licitada
397.089,15 €
22.580,39 €
419,669,54 €

Vist que en data 6 de novembre de 2018 s’acorda donar compte a la Junta de Govern
Local de la sol·licitud del projecte i subvenció presentada.
Atès que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant Resolució de la seva
directora de data 18 de desembre de 2018, atorga a l’Ajuntament de Rubí una
subvenció per un import de 307.757,67 euros per a la realització de les accions
següents:
Accions
Experiència laboral
Acompanyament a la contractació
i la inserció
TOTAL:

Subvenció
sol·licitada
291.198,71 €
16.558,96 €
307.757,67 €

D’acord amb la base 9.3 de l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, les despeses
d’indemnitzacions per finalització de contractes, vestuari i equips de protecció
individual no són subvencionables i, d’altra banda, d’acord amb la taula de retribucions
aplicada a les diferents categories sol·licitades, serà necessària l’aportació municipal
per un import de 8.980,93 euros per als conceptes següents:
Concepte
Retribucions
Seguretat Social Empresa
Indemnitzacions final contractes
EPI’S
TOTAL:

Import
383,08 €
144,81 €
7.647.50 €
805,54 €
8.980.93 €
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Atès que el formulari de sol·licitud del projecte i de la subvenció contempla, entre
altres, la declaració següent:
“Que s’ha emès certificat del/de la secretari/ària i/o interventor/a de l’administració
local que represento on es fa constar la disposició pressupostària per al finançament
de la part de l’acció finançada directament pel sol·licitant, amb indicació de les partides
pressupostàries corresponents”,.
Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Oficina d’Informació i Orientació.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 24 de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 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- Acceptar l’atorgament de la subvenció d’acord amb la Resolució del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, per un import de 307.757,67 euros per dur a terme
les actuacions següents:
Accions
Experiència laboral
Acompanyament a la contractació
i la inserció
TOTAL:

Subvenció
sol·licitada
291.198,71 €
16.558,96 €
307.757,67 €

Segon.- Aprovar la incorporació pressupostària amb les retencions de crèdit
corresponents d’un import de 8.980,93 euros en concepte d’aportació municipal
d’acord amb la distribució següent:
Concepte
Retribucions
Seguretat Social Empresa
Indemnitzacions final contractes
EPI’S
TOTAL:

Import
383,08 €
144,81 €
7.647,50 €
805,54 €
8.980,93 €

Tercer.- Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat
i la Intervenció General, per la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable en fase prèvia núm.:
PROJECTE DE DESPESA: 2019/3/SIO/2 – 307.757,71 €
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CODI SUBVENCIÓ: Exp. Prof. (12 contractes) – 2019/2/003 i Acomp. Contrac
2019/2/004
COMPROMISOS D’INGRÉS Exp. Prof. (12 contractes) – 291.198,71 € 920191000017
/ 12019000138 i Acomp. Contrac - 16.558,96 € - 920191000018 / 12019000141
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal, a l’Oficina de Gestió
d’Ingressos i al Servei de Recursos Humans.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/1.EXP. 6/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/1 de factures conformades pels diferents serveis de l’Ajuntament
per import de 146.763,05 €
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 31 de gener de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
cord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/1 per import de 146.763,05 €
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord.
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2. APROVAR EL PAGAMENT DEL 50% DELS HONORARIS AL BUFET PROFESSIONAL
JDV VALLS ABOGADOS SLP, SEGONS CONTRACTE AMB DIBA. EXP. 1/2019/SGSJ-E
Assumpte: Contracte atorgat per la Diputació de Barcelona, per sol·licitud
d’assistència jurídica núm. 229-D/18 de l’Ajuntament de Rubí, el qual correspon el
pagament del 50% del contracte.
Valls Abogados SLP:
RCA 313/17 en apel·lació interposat per l’Ajuntament de Rubí contra FCC SA N/exp.
C1389.01 – interposat contra la Sentencia 218/18.
Antecedents:
I.Atès que l’Ajuntament de Rubí va sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de
Barcelona per interposar recurs d’apel·lació contra la Sentencia dictada en el RCA
313/17 contra FCC SA.
II.- Atès que la Diputació de Barcelona ha resol en data 18.12.2018, Decret
d’atorgament d’assistència jurídica per l’expedient a dalt referència i ha atorgat el
contracte al despatx professional JVD Valls Abogados SLP.
III.- Atès que en aquest decret, en la seva part resolució vuitena diu: “Establir que
l’Ajuntament peticionari assumirà el 50% d’aquest contracte, per un import total de
2.722,50€ que podrà abonar directament al professional contractat...” en concepte
d’honoraris, correspon assumir a l’Ajuntament de Rubí el següent pagament:
•

2.722,50 €

Segons l’informe tècnic de data 6 d’agost de 2018, que consten a l’expedient.
Fonaments de Dret
Reglament sobre l’assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de
Barcelona (RAJET) publicat en el BOP núm. 77 de data 31.03.94 (annex IX):
-

L’artícle 4, estableix que l’assistència jurídica compren, entre altres, la defensa
judicial de les entitats locals en els procediment en què aquestes siguin part.

-

L’article 6, del mateix reglament sobre la possibilitat que la defensa de la
Corporació s’encarregui a un lletrat aliè a la Diputació.

-

L’article 19, en relació als mitjants propis o aliens, així com sobre el finançament.

Vista la proposta de la Directora i del Regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 15
de gener de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 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:
Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per l’import de, 2.722,50€
segons document comptable en fase prèvia núm. 920190000014 càrrec a l’aplicació
pressupostària 2U022 9203B 22799, i per ingressar al núm. de cc:
ES14 2100 0133 5902 0038 2890
Segon.-

Notificar la present resolució a la Intervenció Municipal.

3. APROVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER I DOCUMENTS COMPTABLES LOCAL
AV.ESTATUT 11.EXP. 148/2018/SGSJ-E
Identificació de l’expedient:
Expedient:
Assumpte:
Servei Ocupant:

D-1800005
Lloguer d’un immoble per a ús diferent del d’habitatge
Cultura- Colla dels Geganters

Antecedents
I.- L’Ajuntament disposa d’unes figures de gegants i cap grossos que formen part del
patrimoni immaterial de la ciutat. Aquestes figures són la identitat del municipi en els
actes del món geganter, tant dins com fora del municipi.
Aquestes figures degut a les seves dimensions i material del que estan construïts
necessiten d’un espai amb certes característiques de les que cal destacar l’alçada que
ha de ser igual o superior als 5 metres.
A més de la custodia que requereixen han de tenir un manteniment per a que no es
deteriorin i a més han de ser accessibles per el seu ús constant, bàsicament per a que
es pugui dur a terme els assaigs dels balls. És per totes aquestes circumstàncies que
el local on estiguin ha d’estar situat dins el nucli urbà.
II.- A tal efecte l’Ajuntament de Rubí va subscriure els convenis de dates 30 de gener
de 2002 i de 19 de desembre de 2005, amb la Colla de Geganters de Rubí pel qual
s’obligava a cedir-los l’ús d’un local de característiques adequades.
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III.- Actualment el local que ha estat cedit i que ocupa la Colla de Geganters de Rubí
es troba al carrer Dante Aligheri núm.29 Planta Baixa, que forma xamfrà amb
l’Avinguda Estatut núm.11 de Rubí.
L’informe tècnic emès pel tècnic de cultura de data 14 de novembre de 2018,
determina la idoneïtat del local i la justificació de la impossibilitat de promoure
concurrència atès que: aquest local és on actualment s’està duent a terme l’activitat i
reuneix les condicions pel seu fi; a més aquest local disposa d’una alçada de 5 metres,
es troba dins el nucli urbà i l’accés queda a peu del vial; el preu es troba dins dels
preus de mercat; i fent una cerca de les ofertes del mercat no s’han trobat locals
disponibles que reuneixin aquestes característiques. Tot això conforme a l’establert en
l’article 30 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, així com l’art. 124 en relació amb l’article 116.4 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
IV.- Amb data 16 de novembre de 2018 s’ha emès informe dels Serveis Jurídics
Municipals pel qual s’informa sobre la possibilitat de dur a terme la contractació i
determina el procediment i la tramitació a seguir. Així mateix, també defineix els
documents que han de conformar l’expedient els quals ja estan inclosos tals com: els
Plecs de prescripcions tècniques particulars; i l’escrit del representant de la propietat
de l’immoble que es pretén arrendar i en virtut del qual posa de manifest la seva
conformitat amb els esmentats Plecs i expressa la seva voluntat de contractar amb
aquest Ajuntament.
V.- Conforme les competències resolutòries que atribueix a aquesta Alcaldia la
Disposició Addicional Segona, apartat novè, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, les quals han estat delegades a la Junta de
Govern Local per Decret d’Alcaldia número 2015002290 de data 25 de juny de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 20.15.
Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
Ens Locals.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 16
de gener de 2019, de l’informe tècnic data 14 de novembre de 2018 i de l’informe
Jurídic de data 16 de novembre de 2018, 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 plec de condicions tècniques que hauran de regir en el contracte
d’arrendament del local situat al carrer Dante Aligheri núm.29 Planta Baixa, que forma
xamfrà amb l’Avinguda Estatut núm.11 de Rubí.
Segon.- Aprovar el contracte d’arrendament del local situat al carrer Dante Aligheri
núm.29 Planta Baixa, que forma xamfrà amb l’Avinguda Estatut núm.11 de Rubí,
propietat de la Sra.
, amb DNI.
, pel preu de
944,22 euros mensuals (IVA exclòs), que s’abonarà mensualment, prèvia presentació
de la factura de la mensualitat per part de l’arrendadora, mitjançant transferència
bancària de la quantitat en un compte bancari a designar per aquesta, per tal de
destinar-lo a l’ús de la Colla de Geganters de Rubí, per a que puguin custodiar i
mantenir les figures dels gegants i cap grossos que formen part del patrimoni
immaterial de la ciutat, així com que els permeti fer els assaigs.
El termini de durada del contracte serà de 2 anys a comptar des de la data de
meritació del preu de l’arrendament.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra.
, amb DNI.
propietària del local situat al carrer Dante Aligheri núm.29 Planta Baixa,
que forma xamfrà amb l’Avinguda Estatut núm.11 de Rubí.
Quart.- Incorporar, un cop formalitzat el contracte, el dret d’arrendament al patrimoni
municipal amb la classificació de domini públic afecte a l’emmagatzematge,
conservació i custodia de les figures de Gegants i Capgrossos propietat municipal.
Cinquè.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa segons document comptable
en fase prèvia núm.920190000066 per import de 13.710,08€, i aprovar la l’autorització
i disposició de la despesa pluriennal segons document comptable en fase prèvia
núm.920199000011 per import de 13.710,08€, favor de la Sra.
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022 9203A 20200 i ingressar-lo al
núm. de compte:
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ES ES7600750430100600463608
I Aprovar l’autorització de despesa segons document comptable en fase prèvia
núm.920190000069 per import de 450€, i aprovar la l’autorització de despesa
pluriennal segons document comptable en fase prèvia núm.920199000012 per import
de 470€, a favor de la Sra.
amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2U022 9203A 20200 i ingressar-lo al núm. de compte:
ES ES7600750430100600463608
Sisè.-Facultar al regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals per a la signatura del
contracte de referència.
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, d’acord amb
allò disposat a l’article 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP-.
4. APROVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER I DOCUMENTS COMPTABLES DEL LOCAL
SITUAT AL CARRER JOAN PUIG S/N EDIFICI JAMAICA .EXP. 149/2018/SGSJ-E
Identificació de l’expedient:
Expedient:
Assumpte:
Servei Ocupant:

D-1800006
Lloguer d’un immoble per a ús diferent del d’habitatge
AV Les Torres – Local Joan Puig s/n Edif.Jamaica

Antecedents
I.- L’Ajuntament té l’obligació de prestar de forma directa o indirecta determinats
serveis socials, en aquest cas fomentar la participació dels ciutadans a través de les
entitats i associacions que composen l’anomenat “teixit social”.
Les Associacions de veïns per poder assolir els seus objectius, d’evident utilitat i
interès social, necessiten d’un espai que serveixi de punt de referència als veïns on es
puguin desenvolupar les seves tasques i a aquests efectes s’ha destinat des de l’any
1997 l’immoble que és objecte de contractació.
II.- Tal i com consta en l’informe tècnic del servei de relacions ciutadanes i proximitat
de data 15 de novembre de 2018, l’ús de l’immoble que és objecte de contractació va
ser cedit gratuïtament per l’Ajuntament en qualitat d’arrendatari del local núm. 47 situat
a l’edifici Jamaica del carrer Joan Puig s/n de Rubí, propietat l’entitat Inmuebles En
Renta S.A., junt amb un altre local confrontant del mateix edifici, els quals estan
intercomunicats des de fa molts anys, fins al punt que el subministrament d’energia
elèctrica i aigua és comú per ambdues finques, fet notori i conegut per la Comunitat de
propietaris i pel propietari Inmuebles En Renta S.A.
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En l’espai resultant s’hi venen desenvolupant activitats socials per part de l’Associació
de Veïns Les Torres.
III.- El títol pel qual es va cedir gratuïtament l’ús del local objecte contractació a més
d’altres finques, és un Conveni de cessió d’ús d’immobles, signat en data 27.11.1997,
el qual està plenament vigent, en conseqüència, en compliment d’aquest conveni,
l’Ajuntament té l’obligació de contractar el lloguer del local núm. 47 situat a l’edifici
Jamaica del carrer Joan Puig s/n de Rubí.
IV.- L’informe tècnic del servei de relacions ciutadanes i proximitat de data 23 de
novembre de 2018 determina la idoneïtat del local i la justificació de la impossibilitat de
promoure concurrència atès que: aquest local és on actualment s’està duent a terme el
servei i s’ha annexionat físicament amb el local confrontant de propietat municipal
formant una unitat; ja disposa de totes les instal·lacions i equipaments i està adaptat a
la seva finalitat; que el preu de lloguer és sensiblement inferior al preu de mercat dels
lloguers, conforme l’article 30 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, així com l’art. 124 en relació amb l’article
116.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
IV.- Amb data 23 de novembre de 2018 s’ha emès informe dels Serveis Jurídics
Municipals pel qual s’informa sobre la possibilitat de dur a terme la contractació i
determina el procediment i la tramitació a seguir. Així mateix, també defineix els
documents que han de conformar l’expedient els quals ja estan inclosos tals com: els
Plecs de prescripcions tècniques particulars; i l’escrit del representant de la propietat
de l’immoble que es pretén arrendar i en virtut del qual posa de manifest la seva
conformitat amb els esmentats Plecs i expressa la seva voluntat de contractar amb
aquest Ajuntament.
V.- Conforme les competències resolutòries que atribueix a aquesta Alcaldia la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, les quals han estat delegades a la Junta de Govern Local
per Decret d’Alcaldia número 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015.
Fonaments de dret
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
• Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
• Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
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• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels Ens Locals.
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
• Llei 5/2006, de 10 de maig, aprova el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 18
de gener de 2019, de l’informe tècnic de data 23 de novembre de 2018 i de l’informe
Jurídic de data 23 de novembre de 2018, 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 plec de condicions tècniques que hauran de regir en el contracte
d’arrendament del local comercial núm. 47, situat a l’edifici Jamaica del carrer Joan
Puig s/n, de Rubí, plantes baixa i soterrani.
SEGON.- Aprovar el contracte d’arrendament del local comercial núm. 47, situat al
edifici Jamaica del carrer Joan Puig s/n, de Rubí, planta baixa i soterrani, propietat de
Inmuebles en Renta S.A., pel preu de 265 euros mensuals (IVA no inclòs), que
s’abonarà mensualment, prèvia presentació de la factura de la mensualitat per part de
l’arrendadora, mitjançant transferència bancària de la quantitat en un compte bancari a
designar per aquesta, per tal de destinar-lo da les activitats socials, que desenvoluparà
l’Associació de Veïns les Torres, de forma temporal. El termini de durada del contracte
serà de 4 anys i començarà a tenir efecte el dia de formalització del mateix.
TERCER.- Notificar a
en nom i representació de l’entitat
Inmueble en Renta SA, com adjudicatària del contracte, el present Acord, la qual serà
citada per a la signatura del contracte, a la seu de l’Ajuntament situat a la Plaça Pere
Aguilera 1 de Rubí.
QUART.- Incorporar, un cop formalitzat el contracte, el dret d’arrendament al patrimoni
municipal amb la classificació de domini públic afecte al suport municipal a les
associacions per a la defensa d’interessos generals o sectorials d’acord amb l’article
236 del ROF.
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CINQUÈ.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa segons document
comptable en fase prèvia núm.920190000054 per import de 3.847,80€ i aprovar
l’autorització i disposició de la despesa pluriennal segons document comptable en fase
prèvia núm.920199000008 per import de 11.543,40€ a favor de Inmuebles en Renta
S.A., amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022 9203A 20200 ingressar-lo al núm.
de compte:
ES52- 21001344610200090504
Aprovar l’autorització de despesa segons document comptable en fase prèvia
núm.920190000058 per import de 750€, i aprovar l’autorització de despesa pluriennal
segons document comptable en fase prèvia núm.920199000009 per import de 1.200€,
a favor de Inmuebles en Renta S.A., amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022
9203A 20200 ingressar-lo al núm. de compte:
ES52- 21001344610200090504
SISÈ.-Facultar al regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals per a la signatura del
contracte de referència.
SETÈ.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, d’acord amb
allò disposat a l’article 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 9/2017-.

5. APROVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER DE LOCAL SITUAT AL CARRER PRIM 3335,3À PLANTA I PLACES D'APARCAMENT .EXP. 154/2018/SGSJ-E
Identificació de l’expedient:
Expedient:
Assumpte:
Servei ocupant:

D-1800012
Lloguer d’un immoble per a ús diferent del d’habitatge i dues
places d’aparcament al mateix edifici
Servei de Ciutadania i Igualtat

Antecedents
I.- L’Ajuntament de Rubí té l’obligació de posar a disposició del Servei de Ciutadania i
Igualtat, d’un local amb unes característiques que el facin idoni per desenvolupar els
serveis municipals en les millors condicions possibles.
II.- A tal efecte, aquest Ajuntament, ha instruït l’expedient per a l’adjudicació del
contracte d’arrendament de l’immoble situat a la planta tercera del carrer Prim,
núm.33-35 de Rubí i dues places d’aparcament al mateix edifici , propietat de l’entitat
ANALIN S.L., amb NIF/CIF B-58.392.739, necessari per acollir el Servei de Ciutadania
i Igualtat.
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III.- Els Serveis Tècnics municipals, amb data 27 de setembre de 2018 han emès un
informe que determina la idoneïtat del local i la justificació de la impossibilitat de
promoure concurrència atès que: aquest local està proper a l’Ajuntament; actualment
les dependències de l’Àrea són al pis 2on 4a planta de la mateixa finca i s’han de
traslladar; el local disposa d’un a superfície de 150 m2 amb unes dependències
necessàries per prestar els serveis; disposa del serveis tècnics adequats; disposa de
dues places d’aparcament al propi edifici incloses en el preu de lloguer que
solucionarà la gestió de l’estacionament dels vehicles adscrit al servei; s’ha fet una
correcta valoració del local, així com, un estudi comparatiu per la qual cosa es
considera que la renda és ajustada al preu del mercat, conforme l’article 30 del Decret
336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, així com l’art. 124 en relació amb l’article 116.4 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
IV.- Amb data 21 de novembre de 2018 s’ha emès informe pels Serveis Jurídics
Municipals pel qual s’informa sobre la possibilitat de dur a terme la contractació i
determina el procediment i la tramitació a seguir. Així mateix, també defineix els
documents que han de conformar l’expedient els quals ja estan inclosos, tals com: els
Plecs de condicions i prescripcions tècnico-administratives; i l’escrit de la ANALIN S.L.,
propietària de l’immoble que es pretén arrendar, en virtut del qual posa de manifest la
seva conformitat amb els esmentats Plecs i expressa la seva voluntat de contractar
amb aquest Ajuntament.
V.- Conforme les competències resolutòries que atribueix a aquesta Alcaldia la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-, les quals han estat delegades a la Junta de Govern Local
per Decret d’Alcaldia número 2015002290 de data 25 de juny de 2015, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015.
Fonaments de dret
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
• Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
• Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels Ens Locals.
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 17
de gener de 2019, de l’informe tècnic de data 27 de setembre de 2018 i de l’informe
Jurídic de data 21 de novembre de 2018, que consten a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.Aprovar el plec de condicions tècniques que hauran de regir en el
contracte d’arrendament del local situat al carrer Prim 33-35, de Rubí, planta tercera i
de les places d’aparcament núm. 63 i núm. 64 situades al soterrani menys dos del
mateix edifici.
Segon.Aprovar el contracte d’arrendament del local situat al carrer Prim 33-35
de Rubí, planta tercera, i de les places d’aparcament núm. 63 i núm. 64 situades al
soterrani menys dos del mateix edifici, propietat de l’entitat ANALIN S.L., pel preu de
1.500,00 euros mensuals (IVA no inclòs), que s’abonarà mensualment, prèvia
presentació de la factura de la mensualitat per part de l’arrendadora, mitjançant
transferència bancària de la quantitat en un compte bancari a designar per aquesta. El
termini de durada del contracte serà de 4 anys i començarà a tenir efecte el dia 1 de
gener de 2019.
Tercer.Notificar al representant legal de l’entitat ANALIN S.L., com adjudicatària
del contracte, el present Acord, la qual serà citada per a la signatura del contracte, a la
seu de l’Ajuntament situat a la Plaça Pere Aguilera 1 de Rubí.
Quart.- Incorporar, un cop formalitzat el contracte, el dret d’arrendament al patrimoni
municipal amb la classificació de domini públic afecte als Serveis de Ciutadania i
Igualtat de titularitat municipal.
Cinquè.Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 21.780€
segons document comptable en fase prèvia núm. 920190000016, aprovar l’autorització
i disposició de la despesa pluriennal per import de 65.340€ segons document
comptable en fase prèvia núm. 920199000003, a favor de l’entitat ANALIN S.L. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2U022 9203A 20200 i ingressar-lo al núm. de
compte:
ES 13 0049 1912 1228 1010 4245
Aprovar l’autorització de despesa per import de 4.000€ segons document comptable
en fase prèvia núm. 920190000020 i aprovar l’autorització de despesa pluriennal per
import de 13.200€ segons document comptable en fase prèvia núm. 920199000004
Sisè.- Facultar al regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals per a la signatura del
contracte de referència.
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Setè.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, d’acord amb
allò disposat a l’article 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 9/2017-.

6. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT NÚM 2018.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
(EXP. 2018.03) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
A L’EMPRESA LYRECO ESPAÑA, SA. EXP.2/2019/CONT-E
Vist que en data 27 de març de 2014, per acord de Ple, es va autoritzar l’adhesió de
l’Ajuntament de Rubí al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i
contractació de serveis a través de la central de compres del CCDL en les condicions i
preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en
el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.
Vist que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4
d’octubre de 2018, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses
seleccionades següents: CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER
DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA S.A.
Atès que en data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels
pertinents contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON
ESPAÑA S.A.U, LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.
Vist que mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de
novembre, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre
digital (expedient 2018.03.D1).
Atès que en data 29 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia
tramitació del corresponent procediment definit als plecs senyalats a l’apartat anterior,
va acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant
oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO
ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i
essent, en conseqüència plenament executiu.
Vist que en data 25 de gener de 2019 la responsable de Compres de l’Ajuntament
emet un informe tècnic, pel qual sol·licita el subministrament de 3.000 paquets de 500
fulls de paper fibra reciclada estàndard DIN A4, 1000 paquets de 500 fulls de paper
fibra verge estàndard DIN A4, 100 paquets de 500 fulls de paper fibra reciclada DIN
A3, i 50 paquets de 500 fulls de fibra verge estàndard DIN A3, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2U056 9207B 22000 Material d’Oficina ordinari no inventariable.
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S’incorpora també a l’expedient de contractació un document comptable AD amb
número d’apunt previ 920190000100 que es correspon amb la reserva de crèdit per a
l’any 2019 i un document comptable A amb número d’apunt previ 920199000034
(plurianualitats: pròrrogues i modificació de contracte).
Atès que en data 30 de gener de 2019 la TAG del Servei de Contractació emet un
informe jurídic favorable a l’adhesió al contracte derivat de l’Acord Marc de
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb
l’empresa LYRECO ESPAÑA SA amb NIF número A79206223 (expedient 2018.03.D1
ACM-CCDL).

La legislació aplicable és la següent:
▪
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic (d'ara endavant TRLCSP). Aquesta
normativa s’aplicava en data 27 de març de 2014, quan per acord de Ple, es va
autoritzar l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns i contractació de serveis a través de la central de compres del
CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels
serveis
▪
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP).
Concretament les següents disposicions:
1.
Disposició addicional 1ª
2.
Disposició addicional 3ª(apartat 10).
3.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
4.
Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc.
5.
Articles 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius contractuals.
▪ El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
▪ Supletòriament, el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
▪
El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant
RGLCAP).
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▪
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
▪

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local (LBRL).

▪
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
▪
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
▪
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Altres fonts de Dret (informes, doctrina, resolucions jurídiques,...) :
▪
L’informe 38/2010 de la Junta Consultiva de contractació de 24 de novembre
(òrgan competent).
▪
L’informe EDE 2015/131134 Canarias en relació a una consulta plantejada en
data 31/07/2015 sobre l’òrgan competent per aprovar l’adhesió d’un Ajuntament a un
acord marc (Bases de datos El Derecho).
▪
Documentació del curs impartit pel jurista
sobre “La
contratación centralizada de suministros y servicios de utilización común en la
Administración: centrales de compra, acuerdos marco, catálogos electrónicos,
subastas electrónicas, sistemas dinámicos de adquisición”.
▪

Web ACM: http://www.acm.cat

Vist l’informe de Secretaria de data 4 de febrer de 2019, i vista la proposta de la
directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis
Centrals de data 13 de febrer de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al contracte basat (Exp. 2018.03D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2018.03), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la
Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de
contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els
contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de
data 15 de juliol novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini
de dotze mesos, comptadors a partir de la data de formalització del present contracte.
Aquest període podrà ésser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos
addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos
com a màxim. L’adhesió a aquest acord permet la realització d’encàrrecs directes
d’acord amb el contracte basat.
Segon.- Aprovar el primer encàrrec de provisió de subministrament de paper
d’impressió a l’empresa LYRECO ESPAÑA SA amb NIF número A79206223, de
conformitat amb el previst a l’informe tècnic emès per la responsable de Compres en
data 16 de gener de 2018, per un import de 10.653,50€ més 2.237,24€ en concepte
d’IVA al 21%, que fan un total de 12.890,74€, i amb el següent desglossament:
CALCUL CONSUM PREVIST ANY 2019

Núm. de caixes de
5 paquets de
paper de 500 fulls

QUANT.
Paquets

DESCRIPCIÓ

PREU
PAQ.

IMPORT

IVA

TOTAL

600 caixes

3.000

Paper FIBRA RECICLADA
ESTÀNDARD DIN A4

2,35 €

7.050,00 €

1.480,50 €

8.530,50 €

200 caixes

1.000

Paper FIBRA VERGE
ESTÀNDARD DIN A4

2,85 €

2.850,00 €

598,50 €

3.448,50 €

20 caixes

100

Paper FIBRA RECICLADA
ESTÀNDARD DIN A3

4,69 €

469,00 €

98,49 €

567,49 €

10 caixes

50

Paper FIBRA VERGE
ESTÀNDARD DIN A3

5,69 €

284,50 €

59,75 €

344,25 €

10.653,50 €

2.237,24 €

12.890,74 €

TOTAL

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa
LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF número A79206223, per un import de 10.653,50€
més 2.237,24€ en concepte d’IVA al 21%, que fan un total de 12.890,74€, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2U056 9207B 22000.
Quart.- Traslladar aquesta resolució a Intervenció General per a la comptabilització en
fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm. 920190000100 i
920199000034.
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Atès que la formalització de les pròrrogues del contracte comportarien despeses de
caràcter plurianual, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu
l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Cinquè.- Notificar aquest acord a LYRECO ESPAÑA SA amb NIF número A79206223,
com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat),
així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (per correu electrònic
ccdl@ccdl.cat i per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona).
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat i per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona), i als serveis municipals interessats en aquesta contractació.
Setè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

7. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR SUBSTITUCIONS, VACANTS
SOBREVINGUDES I ALTRES NECESSITATS DE CARÀCTER TEMPORAL PER A PLACES
D’ADMINISTRIU/VA, GRUP C1, DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ. EXP. 25/2019/RRHH-E
L’actual borsa de treball per a la categoria d’administratiu/va, aprovada en virtut del
Decret de regidor delegat 2565/2018 de data 20 de juny de 2018, es troba esgotada i
no disposa de persones candidates disponibles.
La urgència de donar solució a substitucions i necessitats temporals que la categoria
d’administratiu/va requereix, i per tal de garantir una bona prestació dels serveis que
ofereix la corporació en el seu conjunt, fa del tot imprescindible disposar d’una borsa
de treball per a aquesta categoria.
Vist l’informe de data 5 de febrer de 2019 emès pel Servei de Recursos Humans, que
conclou favorablement respecte l’aprovació de la present borsa de treball, atès que la
categoria que preveu aquest procés s’adscriu a serveis declarats com a prioritaris
donada la seva transversalitat, d’acord amb el Decret d’Alcaldia 786/2017, de 6 de
febrer de 2017, tot considerant que l’actual borsa de treball per a la categoria es troba
esgotada.
Vista la redacció de les bases per a la cobertura d’aquesta necessitat, que s’adjunta
com a Annex I a aquesta proposta, en compliment de la normativa vigent aplicable i en
atenció al contingut de les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura
de vacants temporals, aprovades per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí
en data 13 de març de 2009.
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Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya,
i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al
serveis de les entitats locals.
Vista la proposta de la directora i del regidor de Serveis Centrals de data 7 de febrer
de 2019, i l’informe tècnic de data 5 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 la convocatòria i les bases específiques per a la creació d’una borsa
de treball per a cobrir substitucions, vacants sobrevingudes i altres necessitats de
caràcter temporal per a places d’administriu/va, grup C1, de l'Ajuntament de Rubí (Sel.
02/2019).
Segon.- Ordenar la publicació d’aquestes bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Tercer.- Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la corporació.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA CATÀLEG DE CONCERTACIÓ ANY 2019
DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019". PROJECTE "ACTUACIONS DE
PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE L'ÚS PROBLEMÀTIC DE PANTALLES EN ADOLESCENTS I
JOVES". DIPUTACIÓ DE BARCELONA EXP. 3/2019/SCIDC-E
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
19 de gener de 2016, va aprovar la seva adhesió al Protocol General del Pla de Xarxa
de Governs Locals 2016-2019.
Vist l’anunci d’aprovació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, del
Catàleg de Serveis de l’any 2019, del seu règim regulador i de la convocatòria per la
concessió de recursos aprovat per la Diputació de Barcelona (Junta de Govern 20 de
desembre de 2018).
Atès que l’àrea de Serveis a les Persones ha preparat l’expedient de sol·licitud de
subvenció relacionat amb el recurs inclòs dins el catàleg de Suport als Serveis i les
Activitats Locals 2019, que es detalla tot seguit:
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Projecte

Import sol·licitat

Polítiques de Ciutadania i Drets Civils
Actuacions de prevenció i detecció de l’ús problemàtic
de pantalles en adolescents i joves

Recurs material

Vista la proposta de la regidor de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 05 de
febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 04 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:
1r. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, dins el marc del Catàleg de Serveis de l’any
2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la concessió de la subvenció que
hi figura al quadre que consta a la part expositiva d’aquest acord.
2n. Procedir a la presentació de les sol·licituds de subvencions a la Diputació de
Barcelona.

2. APROVAR LES BONIFICACIONS DE PREUS PÚBLICS D'ESCOLES BRESSOLS
MUNICIPALS DE FEBRER 2019EXP. 45/2019/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

Llindar de
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unitat familiar

2
3
4
5
6
7 o més

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 febrer 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.
N. PREINS

DNI SUBJECTE
PASSIU

ESCOLA
BRESSOL
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%
BONIFICACIÓ

PREU
PÚBLIC

1 2018/12
2 2018/359

47781018J
Y5264398B

SOL, SOLET
SOL, SOLET

90%
90%

98,00 €
98,00 €

Segon.- Aquestes sol·licituds de bonificació s’han valorat durant el mes de gener de
2019 i el seu reconeixement serà a partir de la data d’aprovació acordat per la Junta
govern local.
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.

4/. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. RETORNAR LES GARANTIES CORRESPONENT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DE LES AIGÜES 7 EXP.
212/2018/DV
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- L’11 de desembre de 2018, amb registre d’entrada 2018038314,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties
dipositades (exp. 212/2018/DV) en concepte de lliurament dels residus de la
construcció a un gestor autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic
referents a la sol·licitud de llicència d’obres, expedient 000031/2016-OMA, sol·licitada
per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de les Aigües 7,
de Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2031621-0
24/05/2016 Fiances per llicències d’obres 2.612,94
320160003247

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
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de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 17 de gener
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 15 de gener 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.- Retornar les garanties d’import total 2.612,94 €, a
amb DNI
(exp. 212/2018/DV) que corresponen al lliurament dels residus
de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud d’11 de desembre
de 2018, amb registre d’entrada 2018038314.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.

2. RETORNAR LES GARANTIES CORRESPONENT A LES OBRES PER CANVI D'ÚS DE
LOCAL A HABITATGE AL CARRER DEL SAFIR 18 BAIXOS ESQUERRA EXP. 213/2018/DV
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- El 13 de desembre de 2018, amb registre d’entrada 2018038592,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les
garanties dipositades (exp. 213/2018/DV) en concepte de lliurament dels residus de la
construcció a un gestor autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic
referents a la sol·licitud de llicència d’obres majors, expedient 000102/2017-OMA,
sol·licitada pel canvi d’ús de local a habitatge al carrer del Safir 18 baixos esquerra, de
Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2074015-0
23/10/2017 Fiances per llicències d’obres
528,51
320170010123
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FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 17 de gener
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 14 de gener 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.- Retornar les esmentades garanties d’import total 528,51 €, a
amb DNI
L (exp. 213/2018/DV) que corresponen al
lliurament dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a
l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 13 de desembre
de 2018, amb registre d’entrada 2018038592.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
3. RETORNAR LES GARANTIES CORRESPONENT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA A L'AVINGUDA DE CASTELLNOU 50
EXP. 149/2018/DV
ANTECEDENTS DE FET

M007

Primer.- El 24 de setembre de 2018, amb registre d’entrada 2018029817,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties
dipositades (exp. 149/2018/DV) en concepte de lliurament dels residus de la
construcció a un gestor autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic
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referents a la sol·licitud de llicència d’obres majors, expedient 000068/2017-OMA,
sol·licitada per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a
l’avinguda de Castellnou 50, de Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2072186-0
30/06/2017 Fiances per llicències d’obres 2.569,27
320170007194

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 8 de gener de
2019 i dels dos informes tècnics de dates 9 d’octubre i 19 de desembre de 2018, 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.- Retornar les esmentades garanties d’import total 2.569,27 €, a
amb DNI
(exp. 149/2018/DV) que corresponen al lliurament
dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai
públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 24 de setembre
de 2018, amb registre d’entrada 2018029817.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
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4. RETORNAR LES GARANTIES CORRESPONENT A LES OBRES D'INTERVENCIÓ
ESTRUCTURAL A NOUS LOCALS COMERCIALS SENSE ÚS AL CARRER DE LES
BASSES, 11-25, ESCALA 1, LOCAL 8 EXP. 196/2018/DV
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- El 14 de novembre de 2018, amb registre d’entrada 2018035466,
MERCADONA SA amb NIF A46103834, sol·licita la devolució de les garanties
dipositades (exp. 196/2018/DV) pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a
la sol·licitud de llicència d’obres majors, expedient 35/2018/OB, sol·licitada per les
obres d’intervenció estructural en nous locals comercials sense ús al carrer de les
Basses, 11-25, escala 1, local 8, de Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2111637-0
13/06/2018 Fiances per llicències d’obres
605,93
320180004398

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 23 de gener
de 2019 i de l’informe tècnic de data 16 de gener de 2019, que consta 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.- Retornar les esmentades garanties d’import total 605,93 €, a MERCADONA
SA amb NIF A46103834 (exp. 127/2018/DV) pels possibles danys a l’espai públic.
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Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 14 de novembre
de 2018, amb registre d’entrada 2018035466.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
5. AUTORITZAR EL CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A
L'ENDERROC DE DOS NAUS INDUSTRIALS A L'AV.CASTELLBISBAL, 70 CONCEDIDA A
NOM DE CEL URBA, SL EXP. 91/2018/CD
ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de maig de 2018, atorgà la
llicència d’obres número 000020/2018-OMA a la mercantil CEL URBA SL per a
l’enderroc de dues naus industrials, en un solar situat a AV CASTELLBISBAL, 70, de
Rubí.
Segon.- En data 4 d’octubre de 2018 (LLGE 2018803167), la mercantil CEL URBA,
S.L. demana canvi de titular de l’esmentada llicència a favor de MERCADONA S.A. i
que es retornin les garanties a nom de CEL URBA.
Tercer.- En data 14 de novembre de 2018 (LLGE 2018035438) es presenta justificant
acreditatiu del pagament de la taxa pel canvi de titular.
Quart.- En dates 3 de desembre de 2018 (LLGE 2018037160), i 5 de desembre de
2018 (LLGE 2018037323), s’efectuà el ingrés de les garanties.
Cinquè.- Per part del Servei de Llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Manament d’ingrés

Data ingrés

Concepte

Import (€)

320180001115

05/03/2018

Fiances a curt termini per execució
d’obres particulars

32.414,23 €

Sisè.- Vist els informes tècnic i jurídic de dates 15 i 17 de gener de 2019,
respectivament i revisada la documentació aportada, es considera procedent el canvi
de titularitat de la llicencia núm. 000020/2018-OMA, de CEL URBA, S.L. a nom de
MERCADONA S.A, segons la documentació aportada que dona compliment a
l’esmentat tràmit i del retorn de les garanties de residus i desperfectes a la via pública
a nom de CEL URBA, S.L.
FONAMENTS DE DRET

M007

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 17 de gener
de 2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 15 i 17 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.- Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’obres núm.000020/2018-OMA
a favor de MERCADONA, S.A. per a l’enderroc de dues naus industrials, en un solar
situat a l’AV.CASTELLBISBAL, 70, en aplicació de l’art.86 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de la Generalitat de
Catalunya, pública al DOGC de 23 d’agost de 1995.
Segon.- Retornar les esmentades garanties d’import 32.414,23 €, a CEL URBA SL
amb CIF B63457824 (manament d’ingrés núm.320180001115 de data 05/03/2018),
que correspon al lliurament de les terres i els residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles danys a l’espai públic.
Tercer.- Comunicar a CEL URBA SL, que per rebre l’import de les garanties de
32.414,23 €, prèviament haurà de notificar a la Tresoreria municipal el número de
compte corrent on s’ha de fer l’ingrés.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
6. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PLA D’ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS AIGUA
MUNICIPALS PREVENCIONS SEGURETAT (SIS) INCLOU FONTS, ADEQUACIÓ
NORMATIVA. EXP. 394/2018/TERRITORI-E
En data 26 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
“Pla d’adequació instal·lacions aigua municipals prevencions seguretat (SiS) inclou
fonts, adequació normativa”.
En data 24 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
l’execució de les obres del “Pla d’adequació instal·lacions aigua municipals
prevencions seguretat (SiS) inclou fonts, adequació normativa” a l’empresa IBERLAND,
INMUEBLES Y REFORMAS SL NIF B63411466.

29

En data 21 de setembre de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de
les obres del “Pla d’adequació instal·lacions aigua municipals prevencions seguretat
(SiS) inclou fonts, adequació normativa”.
En data 28 de febrer de 2017 es van rebre les obres del “Pla d’adequació instal·lacions
aigua municipals prevencions seguretat (SiS) inclou fonts, adequació normativa”.
En data 13 de novembre de 2018 el sr.
, apoderat de l’empresa
IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL, va sol·licitar la devolució de la garantia
definitiva constituïda per a respondre de la correcta execució de les obres del “Pla
d’adequació instal·lacions aigua municipals prevencions seguretat (SiS) inclou fonts,
adequació normativa” d’import 9.151,58€.
Vist l’informe emès pel sr.
, en data 22 de novembre de 2018 i
signat en data 12 de desembre de 2018, el qual inclou la certificació de liquidació que
justifica la liquidació sense saldo a favor de cap de les parts amb el vist-i-plau del
contractista.
Vist l’informe emès pel director de l’Àrea de Serveis Territorials de data 20 de
desembre de 2018.
Vist l’informe emès pel Servei d’Intervenció de data 28 de desembre de 2018.
Atès el què disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector públic, pel què fa a la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 9 de gener de 2019, l’informe emès pel Sr.
en data 22 de novembre de 2018 i signat en data 12 de desembre
de 2018, l’informe de la tècnica de Medi Natural de data 15 de juny de 2018 i l’informe
emès pel director de l’Àrea de Serveis Territorials de data 20 de desembre de 2018,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al “Pla
d’adequació instal·lacions aigua municipals prevencions seguretat (SiS) inclou fonts,
adequació normativa” sense saldo a favor de cap de les parts.
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Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 9.151,58€€ a l’empresa IBERLAND,
INMUEBLES Y REFORMAS SL NIF B63411466.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia
haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o
comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa
contractista.

5./.ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han.

6./. TORNS OBERT DE PARAULES

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