ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 20/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de maig de 2019
Hora: de 14:00 a 14:16
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCATS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Secretària general
Gerent en funcions
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Juan Lopez Nuñez
Marta Cuesta García
Jordi Nuñez Freixa
Sandra Cerdà Gómez

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

Maria Mas Arrufat
Marta Garcia Marin
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 22 de maig de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1./. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ NÚM. 17/2019/JGL,
19/2019/JGL I 18/2019/JGL, DE 7 DE MAIG, 13 DE MAIG I 15 DE MAIG

2./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS
EDUCATIVES PER AL CURS 2019 – 2020 EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016 – 2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. 37/2019/CIUTAT-E
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Atès que el Programa de Transicions Educatives, és un programa de la Diputació de
Barcelona d’ajuts econòmics per finançar serveis municipals que contribueixen a
ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i que milloren els
nivells competencials i les qualificacions per facilitar les possibilitats d’èxit personal i
professional de la població.
Vist que els Programes de Formació i Inserció (PFI) estan adreçats als joves no
ocupats d’ entre 16 i 21 anys que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense
obtenir-ne el títol, i tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil
professional concret.
Atès que des del curs 2014/2015 el Servei d'educació de l'Ajuntament de Rubí
imparteix el Programa de formació inserció en la modalitat de Plans de transició al
treball (PTT), anteriorment desenvolupats sota la denominació de PQPI.
Atès que des del curs 2017/2018 el Rubí Forma de l’Ajuntament de Rubí, imparteix el
Programa de formació i inserció en la modalitat de Plans d’Iniciació Professional (PIP).
Vist que el Departament d’Educació, mitjançant la Resolució de 19 d’abril de 2018, de
la directora d’Ensenyament al Vallés Occidental, va autoritzar a l’Ajuntament de Rubí
com establiment de formació, a impartir el programa de formació i inserció en el perfil
professional de PFI _ HT02 Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
Atès que així mateix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya té
establert un conveni amb l'Ajuntament de Rubí per a desenvolupar dos programes de
formació i inserció en la modalitat de plans de transició al treball (PTT):
•
PFI CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
•
PFI IP01 Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
Vist que el dijous 18 d'abril de 2019, es va publicar en el BOPB l’aprovació del
Programa Complementari de Transicions Educatives per al curs 2019-2020 de la
Diputació de Barcelona en el qual s’aproven els ajuts del Programa Complementari de
Transicions Educatives per al curs 2018-2019 de la Diputació de Barcelona.
Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 9 de maig de 2019.
Vist que els tràmits de la sol·licitud s’han de realitzar a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona.
Vist que el programa complementari de transicions educatives inclou 4 línies
d'actuació i de les quals l'Ajuntament de Rubí imparteix la línia 2 i 3:
Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans
d'iniciació professional (PIP). Cada ens podrà rebre un import únic equivalent al 50%
del pressupost PFI-PIP fins a un import màxim de 30.000,00€.
Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de
transició al treball (PTT). Cada ens podrà rebre un import únic equivalent al 50% del
pressupost PFI-PTT fins a un import màxim de 30.000,00€.
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Vista la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual es va establir els
Programes de Formació i Inserció (DOGC núm. 6628, de 22.05.2014). ENS/241/2015,
de 9 de febrer de modificació de la Resolució ENS/1102/2014 de 21 de maig.
ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, on es va determinar l’estructura i els mòduls formatius
que componen els programes de formació i Inserció (DOGC núm. 6727, de
14.10.2014).
Atesa la Resolució ENS/1186/2018 de 4 de juny, per la qual s’obre el procediment
d’autorització i el de comunicació per impartir Programes de Formació i Inserció en el
curs 201-2020.
Vist el BOPB de dijous 18 d'abril de 2019, en el qual s’aprova el Programa
Complementari de Transicions Educatives per al curs 2019 -2020 de la Diputació de
Barcelona
Vist l’informe tècnic de la Cap del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 2 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 2 de maig 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 la sol·licitud de les subvencions a la Diputació de Barcelona per a
l’execució dels Programes de Formació i Inserció, de les Líneas següents:
Línia 2: per un import de 30.000,00€ pel desenvolupament dels Programes de
Formació i Inserció (PFI-PIP).
Línia 3: per un import de 27.827.95€ pel desenvolupament dels Programes de
Formació i Inserció (PFI-PTT).
2.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció Municipal, a
RRHH i a l’Oficina de gestió d’ingressos.
2. ACCEPTAR AJUTS ECONÒMICS ATORGATS AL RUBÍ FORMA, PER L’EXECUCIÓ DE
LES ACCIONS EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2019 DEL PLA
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP.
41/2019/CIUTAT-E
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Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de data 26 de
novembre de 2016 va acordar l’aprovació del Pla “ Xarxa de Governs Locals 20162019” i el seu Protocol.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de 19
de gener de 2016, va aprovar la seva adhesió a l’esmentat Protocol.
Vist que mitjançant Anunci, la Diputació de Barcelona fa públic l’acord de la seva Junta
de Govern Local de data 20 de desembre de 2018 de l’aprovació del Catàleg de
serveis per l’any 2019 i el seu règim regulador.
Atès que d’acord amb les propostes elaborades per diferents serveis de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, l’Ajuntament de Rubí presenta sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Barcelona per un import de 433.241,44 euros, en el marc
de la convocatòria per l’any 2019.
Atès que la sol·licitud d’aquesta subvenció va ser aprovada per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Rubí en la seva sessió de data 30 de gener de 2019.
Vista la Resolució d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2019 acordada per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2019, d’entre la
relació d’ajuts atorgats hi apareixen els següents:
Àrea

Programa

Desenvolupament
Econòmic Local

Polítiques de
Mercat de treball

Desenvolupament
Econòmic Local

Polítiques de
Mercat de treball

Recurs
Estructures
bàsiques
dels
serveis
locals
d’ocupació municipals
Projectes específics per
a la dinamització del
mercat de treball local

Actuació
Sosten bilitat del SLO de Rubí:
dinamització del teixit productiu i
l’ocupació
Oportunitats d’ocupació de persones
amb diversitat funcional i de dones
víctimes de violència de gènere en
l’àmbit de serveis municipals
TOTAL:

Subvenció
64.485,63 €

13.970,98 €

78.456,61 €

Vist l’informe tècnic de les responsables de les oficines Informació i Orientació i la
d’Inserció.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 13 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 8 de maig de 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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1.- Acceptar l’atorgament de la subvenció concedida per un import de 78.456,61 euros
en el marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a la concessió
d’actuacions del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019.
2.- Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat i la
Intervenció General, per la comptabilització, en fase definitiva, dels documents
comptables en fase prèvia núm.:
•

PROJECTE DE DESPESA: 2019/3/SIO/5 CODI DE SUBVENCIÓ : 2019/2/041

COMPROMÍS D’INGRÉS: Número d’operació
referència - 12019003920
•

- 920191000157 i Número de

PROJECTE DE DESPESA: 2019/3/SIO/6 CODI DE SUBVENCIÓ : 2019/2/042

COMPROMÍS D’INGRÉS: Número d’operació
referència - 12019003921

- 920191000158 i Número de

3.- Comunicar aquest acord a la Diputació, 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. ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL PROCEDENT DE L'ARXIU
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I OBRA PÚBLICA (DENÚNCIES URBANÍSTIQUES I DE
VIABILITAT) EXP. 15/2019/SGSI-E
Antecedents o Fets
1.
Vist l’informe de la cap de l’Arxiu municipal, de data 29 d’abril de 2019, en el qual
comunica que hi ha documentació en les dependències de l’Arxiu municipal, procedent
del servei de Disciplina urbanística i Obra pública, que pot ser eliminada, ja que no és
activa, no hi ha recursos en via administrativa o judicial i s’han exhaurit tots els terminis
que obliguen a la seva conservació.
2.
La documentació ha estat avaluada i es pot aplicar la disposició legal que permet
eliminar-los.

Relació de fets
1.
Vist que la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la
Generalitat de Catalunya (CNAATD) estableix un procediment reglat per a dur a terme
l’eliminació de documents, i que disposa d’unes Taules d’Avaluació i Accés
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Documental (TAAD) que especifiquen quines sèries documentals poden ser objecte
d’eliminació.
2.
Atès el decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de
documents (DOGC 5056, de 25.01.2008) i l’ordre de 8 de febrer de 1994, per la qual
s’aproven les normes d’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (DOGC 1865,
de 25.02.1994), que estableix que:
- Correspon a la persona responsable tècnica de l’arxiu la competència d’aplicar
les resolucions d’avaluació de la documentació.
- Cal disposar d’un inventari de la documentació a destruir.
- Cal obtenir l’autorització de la secretaria general o de la direcció de l’organisme.
- S’ha d’incloure l’eliminació en el llibre de registres de destrucció de documents.
3.
El servei d’Arxiu municipal proposa l’eliminació de la següent documentació,
procedent en la seva totalitat del servei de Disciplina urbanística i Obra Pública.
•

Denúncies urbanístiques

Nom de la TAAD: Expedients d’inspecció i control en matèria urbanística (disciplina).
Contenen l’expedient que origina la funció inspectora de l’ajuntament en matèria de
disciplina urbanística: obres de particulars, neteja de terrenys, tancaments de solars,
moviments de terres, coberts de patis interiors, esquerdes, humitats i filtracions, etc.
Núm. TAAD: 865
Resolució: Destrucció total un cop transcorreguts 6 anys des de la finalització de
l’expedient.

Núm. capses a
4(1976), 3(1977),
4(1983), 4(1984),
6(1992), 6(1993),
4(2001), 4(2002).
•

eliminar
3(1976),
4(1985),
8(1994),

i dates:
4(1977),
5(1986),
8(1995),

2(1971),
4(1978),
5(1987),
8(1996),

2(1972),
4(1979),
6(1988),
8(1997),

4(1973),
4(1980),
7(1989),
9(1998),

4(1974),
3(1981),
8(1990),
9(1999),

4(1975),
4(1982),
7(1991),
4(2000),

Denúncies de vialitat

Nom de la TAAD: Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania (AQS).
Contenen sol·licituds dels ciutadans que donen lloc a actuacions de manteniment en
els diferents àmbits (via pública, enllumenat públic, jardineria, neteja).
Núm. TAAD: 539
Resolució: Conservació permanent de les queixes instades per entitats públiques i
privades sense ànim de lucre i destrucció total de la resta de les queixes en el termini
de 2 anys.
Núm. capses a eliminar i dates: 0’4(1980), 0’4(1981), 0’4(1982), 0’4(1983),
0’4(1984), 0’5(1985), 0’4(1986), 0’5(1987), 0’4(1988), 0’5(1989), 0’4(1990), 0’5(1991),
2(1992), 2(1993), 2(1994), 2(1995), 2(1996), 2(1997), 3(1998), 3(1999), 2’5(2000),
3(2001), 2’5(2002), 3(2003).
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A efectes de la resolució es realitza l’extracció de 183 expedients per a la seva
conservació permanent, referides a denúncies d’entitats.
Vista la proposta del gerent en funcions i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, de
data 7 de maig de 2019 i de l’informe tècnic, de data 29 d’abril de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.

Aprovar l’eliminació de la documentació següent:

Denúncies urbanístiques
Nom de la TAAD: Expedients d’inspecció i control en matèria urbanística (disciplina).
Contenen l’expedient que origina la funció inspectora de l’ajuntament en matèria de
disciplina urbanística: obres de particulars, neteja de terrenys, tancaments de solars,
moviments de terres, coberts de patis interiors, esquerdes, humitats i filtracions, etc.
Núm. TAAD: 865
Resolució: Destrucció total un cop transcorreguts 6 anys des de la finalització de
l’expedient.
Núm. capses a eliminar i dates: 2(1971), 2(1972), 4(1973), 4(1974), 4(1975),
4(1976), 3(1977), 3(1976), 4(1977), 4(1978), 4(1979), 4(1980), 3(1981), 4(1982),
4(1983), 4(1984), 4(1985), 5(1986), 5(1987), 6(1988), 7(1989), 8(1990), 7(1991),
6(1992), 6(1993), 8(1994), 8(1995), 8(1996), 8(1997), 9(1998), 9(1999), 4(2000),
4(2001), 4(2002).

Denúncies de vialitat
Nom de la TAAD: Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania (AQS).
Contenen sol·licituds dels ciutadans que donen lloc a actuacions de manteniment en
els diferents àmbits (via pública, enllumenat públic, jardineria, neteja).
Núm. TAAD: 539
Resolució: Conservació permanent de les queixes instades per entitats públiques i
privades sense ànim de lucre i destrucció total de la resta de les queixes en el termini
de 2 anys.
Núm. capses a eliminar i dates: 0’4(1980), 0’4(1981), 0’4(1982), 0’4(1983),
0’4(1984), 0’5(1985), 0’4(1986), 0’5(1987), 0’4(1988), 0’5(1989), 0’4(1990), 0’5(1991),
2(1992), 2(1993), 2(1994), 2(1995), 2(1996), 2(1997), 3(1998), 3(1999), 2’5(2000),
3(2001), 2’5(2002), 3(2003).
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2.
Comunicar-ho a la cap de l’Arxiu municipal per tal que pugui aplicar el
procediment establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació o Tria Documental.

2. APROVAR RELACIÓ A-2019-631 CORRESPONENT A LA DESPESA DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 3 I 9 EXP. 51/2019/HISENDA-E
Vist els documents comptables emesos per la Tresoreria Municipal 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.
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/631, d’operació prèvia comptabilitzada,
corresponents al document relatiu en fase O subjecte a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Vista la proposta de la tresorera i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 17 d’abril de 2019 que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar el reconeixement de l’obligació (documents O) per import de
294.123,91, que es detalla amb número de relació comptable A/2019/631 .
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
3. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ F/2019/24 DE FACTURES MENORS DE 500 € EXP.
6/2019/CMESUPR
Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí han proposat la
contractació (en modalitat de contracte menor de fins a 500 €) dels subministraments,
obres i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta, d’acord amb les condicions i
característiques que consten a l’expedient, en el seu cas.
Atès que des d’aquestes mateixes àrees s’ha proposat aquests contractistes, d’acord
amb les respectives ofertes i preus que s’indiquen en la relació número F/2019/24
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Respecte de cada contracte que hi figura a la relació i segons resulta dels respectius
informes de necessitats que consten a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
b)
En cap cas no es supera, en el present exercici, el límit quantitatiu acumulat de
15.000 euros per a cadascuna de les categories de contractes de serveis i/o
subministraments (40.000 euros per a la categoria de contractes d’obres), IVA exclòs.
c)
Cap dels contractes no s’ha fraccionat, ni forma part de fraccionament d’un
contracte o prestació superior
d)

En cap cas no és possible la contractació per lots.

Vist el que disposen els articles 29.8, 118 i 131.3 i les disposicions addicionals segona
i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, en matèria de contractes
menors.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 10 de maig de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació dels subministraments, obres
i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta F/2019/24 per import total de 5.861,00 €
amb les operacions en fase prèvia a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es
relacionen.
2n. Adjudicar els contractes menors dels subministraments, obres i/o serveis que
s’indiquen en la relació adjunta F/2019/24, d'acord amb les condicions i
característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Aprovar el reconeixement de l’obligació de la relació de factures que s’adjunta a
aquest acord
4rt. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
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5è. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DESPESA BD
RECURSOS HUMANS DESEMBRE 2017 NOVEMBRE 2018. EXP. 92/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 2U017 9204A 22001
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 18/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 08/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 24
d’abril de 2019 i dels informes que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per LEFEBVRE-EL DERECHO SA , d’import total 227,33 i
que resumidament son:
Nom del contractista: LEFEBVRE-EL DERECHO SA
NIF/NIE: ESA79216651
Número de factura: RFL18-1012827
Data de factura: 19/10/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 2U017 9204A 22001
Import: 227,33

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LA DESPESA DERIVADA
DEL SERVEI DE TELEFONIA DE LES LÍNIES DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ.
EXP. 104/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2U013-9209B-22200
Servei de telecomunicacions.
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
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les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 18/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 08/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 24
d’abril de 2019, i dels informes 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 de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la ha estat conformada per part del servei gestor d’acord
amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, d’import total de
15.789,65 i que resumidament son:

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
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Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
6. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LA DESEPSA DELS ANYS 20162018 DE TELEFONIA FIXA. EXP. 93/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019-2U013-9209B-22200
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 18/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 04/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 23
d’abril de 2019 i dels informes que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per ORANGE ESPAGNE SAU , d’import total 11.833,00€ i
que resumidament son:

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
7. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE LA DESPESA
GENERADA PER LA INSCRIPCIÓ A LA FMC DEL SEMINARI DE DRET LOCAL 2017-2018
A NOM DE LA SENYORA
I 2 LLETRATS MÉS. EXP. 18/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 2U017 9204B
2279901
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

14

Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 20/03/2019 que consta a l’expedient,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 16
d’abril de 2019
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA , d’import
total 1650,00 i que resumidament son:
Nom del contractista: FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
NIF/NIE: ESG08797771
Número de factura: 18/sdl/019
Data de factura: 08/11/2016
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 2U017 9204B 2279901
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Import: 1650,00

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

8. PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA DE TECNIC A1 EN RÈGIM DE
FUNCIONARI DE CARRERA - CAP RECURSOS HUMANS (SEL 07/2019). EXP.
143/2019/RRHH-E
En data 30 de desembre de 2016, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7277, l’Anunci sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació
corresponent a l’any 2016, segons Acord pres per la Junta de Govern Local en data 27
de desembre de 2016, en els termes següents:
Escala

Subescala/classe

Administració
especial
Administració
general

Serveis especials/
Policia Local
Administració
general/Tècnic/a
Administració
especial/Tècnic
superior
Administració
especial/Tècnic mig

Administració
especial
Administració
especial

Denominació
plaça

Grup

Núm.
vacants

Sistema
selecció
Concursoposició
Concursoposició

Agent

C2

5

Torn lliure

TAG

A1

1

Tècnic/a
superior

A1

1

Concursoposició

Torn lliure

Tècnic/a MigInspector

A2

1

Concursoposició

Torn lliure

Procés

Torn lliure

Aquesta plaça, pertanyent al grup de classificació A, subgrup A1, està codificada amb
el número 439 a la plantilla de personal funcionari de la Corporació, i correspon a
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses
especials, tècnic superior.
L’esmentada plaça proveeix el següent lloc de treball, que actualment es troba vacant
a la Relació de Llocs de Treball, d’acord amb el següent detall:
Codi
Lloc

Denominació

Ambit o servei
d'adscripció del lloc

Gr /
SGr

1.657

CAP DE RECURSOS
HUMANS

U017 - SERVEI DE
RECURSOS
HUMANS

A1

Tipus
Lloc
F/L/E
F

Forma
Provis

CD

CE

Cond. Especials

C

28

54

Jornada habitual
Especial dedicació

Atès que s’ha gravat el document comptable A, amb número d’apunt previ
920190003296, per tal d’autoritzar el crèdit corresponent al cost que comportarà la
cobertura d’aquesta plaça.
Vista la redacció de les bases específiques reguladores del procés selectiu, que
s’adjunta com a document annex a aquesta proposta, en compliment de la normativa
vigent aplicable.
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Vist el Capítol 1 del Títol IV del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP),
sobre Accés a l’ocupació pública i adquisició de la relació de servei.
L’article 70 del TREBEP estableix l’obligació d’executar l’oferta d’ocupació pública en
el termini improrrogable de tres anys.
Vista la proposta del regidor i la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de data 9 de
maig de 2019 i l’informe tècnic del Servei de Recursos Humans de data 9 de maig
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 reguladores del procés selectiu per cobrir
mitjançant concurs-oposició, en torn lliure, 1 plaça de tècnic superior, grup A1, de
l’escala de l’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses
especials, tècnic superior, grup A, subgrup A1, que proveeix el lloc de treball 1.657.Cap de Recursos Humans, de l’Ajuntament de Rubí (Sel. 07/2019).
Segon.- Ordenar la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés
selectiu al BOPB, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Rubí.
Tercer.- Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la Corporació.
Quart.- Comunicar la present resolució a la Gerència municipal i a la directora de
l’Àrea de Serveis Centrals.
9. CONVOCATÒRIA EXERCICI 2019 DELS AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB
ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA. EXP. 68/2019/HISENDA-E

I.- Antecedents de fet:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 1 de juny de 2017, va
aprovar inicialment les Bases Reguladores dels ajuts econòmics a persones amb
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns
Immobles, que no van ser objecte d’al·legacions i per tant van esdevenir definitivament
aprovades i publicades al BOPB de data 24 de juliol de 2017.
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Segon.- L’actual situació econòmica general afecta a les capes socials més
vulnerables de la població, per la qual cosa s’estima convenient efectuar l’obertura de
la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics a persones amb escassa
capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles.

II.- Fonaments de dret:
Primer.- La present convocatòria guarda l’oportuna concordança amb el Pla Estratègic
de Subvencions (Fitxa Annex, D8) establert per l’Ajuntament de Rubí per als exercicis
2019-2021, a la vegada que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l’exercici 2019 per a atendre les despeses derivades del present expedient.
Efectivament, en el pressupost municipal figura la següent aplicació pressupostària:
Orgànica Programa
2U025

9320A

Econòmica

Descripció

48002

Subvenció ajuts IBI

Crèdits totals
consignats
110.000,00 EUR

A tal efecte, s’ha procedit a registrar en la comptabilitat el document comptable “A” per
import de 108.000,00 € (operació prèvia 920190002111, aplicació pressupostària
2U025.9320A.48002) i el document comptable “A” per import de 2.000,00 € (operació
prèvia
920199000088),
d’exercicis
futurs,
aplicació
pressupostària
2U025.9320A.48002).

Segon.- Segons el que s’estableix en l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions,
el contingut de la convocatòria s’haurà de presentar el següent contingut:
a. Indicació de la disposició que estableixi, en el seu cas, les bases
reguladores i del diari oficial en que està publicada, excepte en atenció a
l’especificitat de que aquestes s’incloguin en la pròpia convocatòria.
b. Crèdits pressupostaris als que s’imputarà la subvenció i quantia total
màxima de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles, o en
el seu defecte, quantia estimada de les subvencions.
c. Objecte condicions i finalitat de la concessió de les subvencions.
d. Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant
un règim de
concurrència competitiva.
e. Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditació.
f.
Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment.
g. Termini de presentació de les sol·licituds.
h. Termini de resolució i notificació.
i.
Documents i informacions que cal annexar a la petició.
j.
En el seu cas, possibilitat de reformulació de les sol·licituds de
conformitat amb l’article 27 de la LGS.
k. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari,
òrgan davant del que s’ha d’interposar recurs d’alçada.
l.
Criteris de valoració de les sol·licituds.
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m. Mitjans de notificació o publicació, d’acord amb la Llei de Procediment
Administratiu.

Tercer.- La normativa aplicable a l’expedient ve constituïda fonamentalment per la
següent:
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reial Decret 887/206, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals s‘aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals
Llei 12/2007,d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Bases d’Execució del Pressupost
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret
d’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015, delega a favor de la Junta de
Govern Local, entre d’altres, la competència per a concedir subvencions.

Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 9 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de la mateixa
data, 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’obertura de la convocatòria per a l’atorgament dels Ajuts econòmics
adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica regulat en les esmentades
Bases, per import de 108.000,00 € (operació prèvia 920190002111, aplicació
pressupostària 2U025.9320A.48002) i per import de 2.000,00 € (operació prèvia
920199000088, d’exercicis futurs, aplicació pressupostària 2U025.9320A.48002).
Determinacions de l’expedient d’obertura de la convocatòria:
-

Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total màxima de
les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles: 110.000,00 euros.
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions: atorgament
d’ajuts econòmics a persones residents en el municipi de Rubí, amb escassa
capacitat econòmica, que estiguin gravades o bé estiguin obligades al pagament
per repercussió legal de l’Impost sobre béns immobles.
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-

Concessió per concurrència.
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditació: Base segona.
Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment:
Base sisena.
Termini de presentació de les sol·licituds: del 10 de juny al 31 de juliol de 2019
ambdós inclosos.
Termini de resolució i notificació: 3 mesos.

La resta d’informació resta inclosa en les Bases Reguladores aprovades definitivament
i publicades al BOPB de data 24 de juliol de 2017.
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal, al Taulell d’Anuncis i
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per
al seu compliment i efectes, i de forma específica, per al compliment del retiment
d’informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
10. APROVAR RELACIÓ A-2019-2753 CORRESPONENT A LA DESPESA DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 3 I 9. EXP. 69/2019/HISENDA-E
Vist els documents comptables emesos per la Tresoreria Municipal 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.
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/2753, d’operació prèvia comptabilitzada,
corresponents al document relatiu en fase O subjecte a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Vista la proposta de la tresorera i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 13 de maig de 2019 que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar el reconeixement de l’obligació (documents O) per import de
280.301,74, que es detalla amb número de relació comptable A/2019/2753 .
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Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
11. APROVAR RELACIÓ A-2019-716 CORRESPONENT A LA FASE A/ RELACIONAT
AMB AJUTS IBI 2018. EXP. 70/2019/HISENDA-E
Vist els document comptable emès per l’Àrea de Serveis Centrals 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.
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/716, d’operació prèvia comptabilitzada,
corresponents al document relatiu en fase A/ subjecte a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Vista la proposta de la tresorera i del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 10 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 17 d’abril de 2019, que consta a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de l’autorització de despesa (document A/) per import de
2.987,76 €, amb número de NIO 22019000138 que es detalla amb número de relació
comptable A/2019/716.
Segon.- Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
12. APROVAR LA RELACIÓ A-2019-2681 CORRESPONENT A LA DESPESA DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 2 I 3. EXP. 66/2019/HISENDA-E
Vist els documents comptables emesos per la Tresoreria Municipal 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.
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Vista la relació comptable adjunta, A/2019/2681, d’operacions prèvies
comptabilitzades, corresponents a documents relatius en fase ADO i O subjectes a
aprovació de la Junta de Govern Local.
Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals i de la tresorera de
data 10 de maig de 2019 que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (documents
ADO) per import de 137,37 € i el reconeixement de l’obligació (documents O) per
import 174.575,69 €, que es detalla amb número de relació comptable A/2019/2681
per un import total de 174.713,06 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL EMPRESA STAR-NUT
S.L.U.- ACTIVITATS IGUALTAT 8/3/18 I 16/03/18. EXP. 4/2019/DONA-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 3U011 2312D 20300
i la 3U011 2312D 22799.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018
prorrogat per al 2019.
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Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 3 d’abril de 2019.
Vista la proposta de la regidora de Polítiques d’Igualtat amb el vistiplau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 11 d’abril de 2019 i l’informe
tècnic de data 18 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor

Proveïdor

B64985179

STAR-NUT
LIMITADA

SOCIEDAD

B64985179

STAR-NUT
LIMITADA

SOCIEDAD

Número
previ

apunt

Aplicació
pressupostària

Data

Fra.
Núm.

Import

20/03/2018

432

432,89 €

920190000947

3U011 2312D 20300

20/03/2018

433

280,72

920190000948

3U011 2312D 22799

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada.
Tercer.- Traslladar aquest acord a Comptabilitat i Intervenció.
2. APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA DE LA FACTURA
PRESENTADA PER IBERCONTROL 86 SL, SERVEI DEL CONTROL DE PLAGUES
DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2018 EXP. 61/2019/PERSONES-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.
1.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis,
dels quals gaudeix l’Ajuntament.
2.
Vist que l’import és de 1.738,17 € i ha estat associat a l’aplicació pressupostària
3U035 3110B 22799 del pressupost de l’exercici 2018, prorrogat per al 2019.
Atès que el reconeixement de l’obligació ve regulat en els articles 58 al 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de Pressupostos.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018,
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe de Secretaria, de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
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Vist l’informe d’Intervenció de data 3 d’abril de 2019.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 3 d’abril 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 el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor
B60584414

Proveïdor

Import

IBERCONTROL
86 SL

1.738,17 €

Núm. apunt
previ
920190000460

Aplicació
pressupostària
3U035-3110B-22799

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

3. APROVAR LA BONIFICACIÓ PREU PÚBLIC TRANSPORT ADAPTAT GENT GRAN.EXP.
228/2019/PERSONES-E
Vistes les compareixences realitzades per les persones que es relacionen a la part
dispositiva, en les que sol·liciten la bonificació del preu públic del Servei de Transport
Adaptat per a la Gent Gran i la minoració de la liquidació resultant.
Vistes les Normes reguladores del sistema de liquidació del preu públic i de contribució
de les persones usuàries del Servei de Transport Adaptat per a la Gent Gran,
aprovades pel Ple de la corporació en sessió de 22 de juliol de 2010.
Vist el preu públic per la prestació del servei de transport adaptat per a la gent gran
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió 20 de desembre de 2011.
Atès que en el procés de valoració s'han observat les esmentades normes i s'han
aplicat correctament els criteris corresponents.
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Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 06 de
maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 03 de maig 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 - Atorgar la bonificació del preu públic del Servei de Transport Adaptat per a la
Gent Gran i fixar la mitjana mensual de renda bruta a la següent relació:
COGNOMS I NOM

DNI

%
BONIFICACIO
25%

PREU
VIATGE
REALITZAT
6,08 €

MITJANA
MENSUAL
RENDA BRUTA
1.201,55 €

Segon - La bonificació atorgada, la mitjana mensual de renda bruta fixada i la
minoració que correspongui aplicar, quedaran automàticament sense efectes el dia 08
de febrer de 2022.
Tercer - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

4. AVANÇAMENT DEL PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR DEL CCVO I ELS
PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR DE L’AJUNTAMENT DEL CURS 2018-2019
CORRESPONENTS A DESEMBRE I ELS AJUSTOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE
2018 NO INCLOSOS ALS EXPEDIENTS 559/2018/PERSONES-E, 591/2018/PERSONESE I 34/2019/PERSONES-E. EXP. 166/2019/PERSONES-E
La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió
ordinària celebrada el 10 d’abril de 2018, va acordar l’aprovació de les Bases
reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria, matriculats en un centre educatiu del Vallès
Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar 2018-2019.
Les esmentades Bases citen literalment en la base 16a Pagaments, apartat 16.1. que:
“El Consell Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als municipis on
estiguin ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat actuar com a entitat
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts”.
L’Ajuntament de Rubí és entitat col·laboradora del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, tant pel que fa a la gestió, com a la distribució dels fons públics.
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 6 d’agost de 2018 va comunicar per
la llista dels alumnes proposta com a beneficiaris.
L’Ajuntament de Rubí, en aplicació del seu reglament d’ajudes econòmiques en relació
al Reglament per a la Gestió de les ajudes econòmiques, aprovat pel Ple municipal en
data 18 de desembre de 2014, proposa ajudes per alguns infants en situació de
vulnerabilitat social.
Els centres o les AMPAs de les escoles dels alumnes empadronats a Rubí han
presentat les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes de
desembre i els ajustos de setembre i octubre de 2018 pels alumnes proposats com a
adjudicataris pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i els proposats per
l’Ajuntament de Rubí.
Segons l’informe tècnic de data de 1 d’abril de 2019:
“En tant que les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes
de desembre i els ajustos de setembre i octubre de 2018 fan referència als
alumnes proposats com a adjudicataris pel CCVO i als alumnes proposats per
l’Ajuntament, i que la relació comptable A/2019/676 per import de 81.466,35 € es
correspon amb els imports 69.261,88 € que es proposa avançar per l’Ajuntament
de Rubí com a entitat col·laboradora del CCVO i 12.204,47 € que es correspon
als ajuts proposats per l’Ajuntament.
Vist el que disposa la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, en matèria d’obligacions de les entitats col·laboradores.
Informo favorablement:
Els pagaments corresponents al mes de desembre i els ajustos de setembre i
octubre de 2018 del curs 2018-2019 dels ajuts individuals de menjador del
CCVO i de l’Ajuntament de Rubí adreçats a l’alumnat d’ensenyaments dels
cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria, matriculats en centres educatius del Vallès Occidental per
al curs 2018-2019.”
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/676 per import de 81.466,35 € subjecte a
aprovació de la Junta de Govern Local.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 4 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 1 d’abril de 2019 que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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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 la relació de despesa d’execució pressupostària que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació A/2019/676 per import de 81.466,35 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

5. VEREDICTE DEL JURAT DE LA 20A EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA MIQUEL
SEGURA. EXP. 227/2019/PERSONES-E

El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió de data 26 de març de 2004 va aprovar les
Bases del Premi de Recerca Miquel Segura, dirigit a premiar els treball d’investigació
que han de realitzar tots els alumnes de batxillerat dels centres d’educació secundària
de Rubí
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de març de 2019 va adoptar l’acord
de convocar la celebració de la vintena edició del “Premi de Recerca Miquel Segura”
d’acord amb el què s’estableix a les bases 3.2, 4.1, 6.1, 6.4 i 9.
Aquestes bases preveuen la dotació d’un premi per al guanyador, un per al centre
educatiu al qual pertanyen el guanyador o guanyadors i un per a cadascun dels
finalistes.
En data 10 d’abril de 2019 va finalitzar el termini de presentació de candidatures.
En data 2 de maig de 2019 es va reunir el jurat i va emetre el veredicte que queda
recollit en l’acta del jurat d’aquesta edició que fa constar com a obres premiades les
següents:
-

Guanyadora: “Dona Dóna’t força”. Autora:
Torrent dels Alous.

de l’Institut

- 1r finalista: “Evolució i creació del relat amb imatges”. Autora:
de l’Institut La Serreta.
- 2n finalista: “Els nens amb discapacitats dels camps de refugiats sahrauís”.
Autora:
de l’Institut Duc de Montblanc.
- 3r finalista: “Spanish Vs Korean Advertising”. Autora:
l’Institut La Serreta.
- Centre guanyador: Institut Torrent dels Alous.
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de

Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones, de data 3 de maig de 2019, i l’informe
de la tècnica del Servei d’Educació de data 3 de maig 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 veredicte del jurat, de la 20a edició del Premi de Recerca Miquel
Segura, emès en l’acta del dia 2 de maig de 2019.
Segon.- Reconèixer com a guanyadors i finalistes del 20è Premi de Recerca Miquel
Segura els següents treballs:
- Guanyadora: “Dona Dóna’t força”. Autora:
Torrent dels Alous.

de l’Institut

- 1r finalista: “Evolució i creació del relat amb imatges”. Autora:
de l’Institut La Serreta.
- 2n finalista: “Els nens amb discapacitats dels camps de refugiats sahrauís”.
Autora:
de l’Institut Duc de Montblanc.
- 3r finalista: “Spanish Vs Korean Advertising”. Autora:
de l’Institut La Serreta.
- Centre guanyador: Institut Torrent dels Alous.
Tercer.- Derivat del resolutiu anterior, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar-ne el
pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 3U036 3260 48100, per un import
de 1.230€, d’acord amb el següent desglossament:
- Sra.
amb NIF:
com a guanyadora, li
corresponen 430€ bruts, sobre els que es practicaran les retencions fiscals que
corresponguin.
- INS Torrent dels Alous com a centre educatiu al qual pertany la guanyadora li
corresponen 350,00€ bruts, sobre els que no es practicaran retencions per no
tractar-se d’una persona física.
- Sra.
amb NIF:
com a primera finalista li
correspon 150,00€ bruts, sobre els que no es practicaran retencions per no
superar el mínim exempt.
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- Sra.
amb NIF:
com a segona finalista li
correspon 150,00€ bruts, sobre els que no es practicaran retencions per no
superar el mínim exempt.
- Sra.
amb NIF:
com a tercera finalista li
correspon un únic import de 150,00€ bruts a satisfer conforme disposa la Base
6.5, sobre els que no es practicaran retencions per no superar el mínim exempt.
Quart.- El reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament queden sotmesos a
la condició suspensiva consistent en què els beneficiaris aportin el Document Nacional
d’Identitat i les dades bancàries per a efectuar la transferència.
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats i donar-ne trasllat a la Intervenció i a
la Tresoreria municipals pel seu coneixement i efectes.
6. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA EN CONCEPTE DE
FIANÇA DERIVAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DE
ROSEGADORS
I
ARTRÒPODES
ALS
ESPAIS
D’ÚS
PÚBLIC.
EXP.154/2019/PERSONES-E

1.
El dia 18 de març del 2014, s’aprova mitjançant acord de la Junta de Govern
Local l’ adjudicació del contracte del servei de control de plagues de rosegadors i
artròpodes als espais d’ús públic, per un preu anual de 20.857,98 € (IVA inclòs), per un
període de dos anys prorrogables a una anualitat més.
2.
En relació a les garanties provisionals i definitives, segons la clàusula 15 del plec
de clàusules administratives, no s’exigia la constitució de garantia provisional per a
poder prendre part en la licitació. L’import de la garantia definitiva va ser l’equivalent al
5% de l’import d’adjudicació del contracte ( sense IVA ) multiplicat per 2.
El licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir
una garantia definitiva en la Tresoreria municipal, de 1.723’80 € equivalent al 5 % de
l'import d’adjudicació multiplicat per 2, que és la durada inicial del contracte, (excloent
l'IVA).
3.
El dia 1 d’agost de 2014 es va signar el contracte del servei de control de
plagues de rosegadors i artròpodes als espais d’ús públic entre l’ Ajuntament de Rubí i
el senyor
, amb DNI
número
, actuant en
representació de l’empresa Ibercontrol 86 SL amb CIF B60584414.
4.
En data 21 de juny de 2016 s’aprova mitjançant acord de la JGL, la pròrroga del
contracte pel servei de control de plagues de rosegadors i artròpodes als espais d’ús
públic, pel període comprès entre el dia 1 d’ agost del 2016 fins el dia 31 de juliol del
2017.
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5.

El 12 de març del 2019, el senyor
amb DNI número
actuant en representació de l’empresa Ibercontrol 86 SL amb CIF
B60584414, va presentar sol·licitud amb número de registre d’entrada 2019008280 del
Llibre General d’entrades de l’Ajuntament de Rubí, en la qual demanava el retorn de
1.723’80 € que havia dipositat com a garantia pel servei de control de plagues de
rosegadors i artròpodes als espais d’ús públic. I va aportar còpia de la carta de
pagament del 12 de juny de 2014, amb número de liquidació: 1955578-0 i referència:
0004154.
6.

Vist que ha passat més d’un any de la finalització del contracte.

7.
Vist que no han resultat responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la
garantia definitiva constituïda per l’empresa, per assegurar el compliment de l’objecte
del contracte.
Fonaments de dret
•
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.
•
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de
Serveis a les Persones de data 19 de març de 2019, i l’informe tècnic de data 19 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 la liquidació del contracte, ja que no hi ha saldo positiu a favor de
l’Ajuntament de Rubí ni de l’empresa contractada i aprovar la devolució de la garantia
definitiva de 1.723’80 € euros sol·licitada per l’empresa i relacionada en la part
expositiva, amb motiu de la finalització del contracte del servei de control de plagues
de rosegadors i artròpodes als espais d’ús públic, un cop comprovat que no resta cap
responsabilitat atribuïble al contractista.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal, a l’Àmbit d’Hisenda i
Serveis Econòmics i a la Tresoreria Municipal.
Tercer.- Notificar al senyor

aquesta resolució.

30

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. APROVAR EL DOCUMENT COMPTABLE "O" PER FER EL PAGAMENT DEL
TRANSPORT URBÀ DEL MES DE MARÇ DE 2019. EXP. 64/2019/TERRITORI-E
Vist el document comptable 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.
Vista la següent relació comptable d’operacions prèvies, corresponents a documents
relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta de Govern Local:

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i Mobilitat i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de data 8 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 1
d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

2.
APROVAR
EL
RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL
DE
CRÈDITS
SUBMINISTRAMENT RÈTOLS D'AVÍS A LES ESCALES CEMENTIRI.
54/2019/TERRITORI-E
Antecedents o Fets
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PEL
EXP.

1.
Atès que durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de
despesa corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.
Atès que 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.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 4U054 1640A 22199
del pressupost 2018 prorrogat al 2019.
Fonaments de dret
1.
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.
2.
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.
3.
Articles 25, 26, 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
4.
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.
5.

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

6.
Vist l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent per al
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de 30 d’abril de 2019, i els informes jurídic de data 21
de novembre de 2016, tècnic de data 12 de març de 2019 i d’intervenció de data 2
d’abril de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits del proveïdor
(NIF
) en la fase d’autorització, disposició i
reconeixement d’obligació (ADO), i conseqüentment aprovar la factura emesa núm. 77
de 18 de novembre de 2019 (reg. Ajuntament F/2019/2739), per import total de 423,50
€, aixecant l’objecció suspensiva en la tramitació de l’expedient.
Segon.- Imputar aquesta despesa en el pressupost 2019, segons apunt previ
920190001493, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 núm.
4U054 1640A 22199
Tercer.- Traslladar aquest acord als Serveis Econòmics i a la Intervenció Municipal als
efectes dels articles 213 a 218del TRLHL.

3. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE LES DESPESES
FIXES DERIVADES DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DEL MES
DE DESEMBRE. EXP. 22/2019/TERRITORI-E

Antecedents o Fets
1.
Atès que s’han presentat les factures que es detallen en la part dispositiva
d’aquesta resolució, sense que s’hagi realitzat el procediment de contractació adient.
2.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis,
dels quals gaudeix l’Ajuntament.
3.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostaria 4U083 1622A 22704
del pressupost 2018 prorrogat al 2019.
Fonaments de dret
1.
Vist que no s’ha donat compliment als articles 58 i 59 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.
2.
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
3.
De conformitat amb els efectes que s’esmenten en els articles 213 a 218 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
Vista la proposta del Director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de 30 d’abril de 2019, i els informes jurídic
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de data 21 de novembre de 2016, tècnic de data 6 de març de 2019 i d’intervenció
de data 19 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. - Acordar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la despesa feta pel
proveïdor TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ, SL (CIF
B60564077) en la fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligació, i
conseqüentment aprovar les factures emeses, per import total de 7.526,75 € i que
resumidament en detall són:
PROVEÏDOR
Núm. factura

Data

AL2018015833

31/12/2018

TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE
GRUPO F. SANCHEZ, SL
Text Explicatiu
Aplicació
Factura de la gestió de la deixalleria el mes
de desembre de 2018.

4U083 1622A 22704

CIF B60564077
N. Operació
920190001373

Import
7.526,75 €
7.526.75 €

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

4. PROJECTE DE TAXACIO CONJUNTA D'EXPROPIACIO DEL COL·LECTOR EN ALTA DE

CAN XERCAVINS. EXP. 337/2018/TERRITORI-E
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de data 20 de juliol de 2017, va adoptar
l’acord d’aprovar definitivament el “Projecte de rehabilitació i millora del col·lector en alta
de Can Xercavins del sistema de sanejament de Rubí ”.
L’objecte d’aquest Projecte de rehabilitació i millora, és el desviament de la traça del
col·lector existent en el tram baix que actualment discorre entre els pous 72 i 89 -que
recull les aigües residuals de les Urbanitzacions Castellnou, Sant Muç i una part de les
urbanitzacions de l’entorn proper i que és el que pateix més abocaments d’aigües
residuals a la llera del torrent degut al pèssim estat del col·lector- connectar-lo al
connector en alta que discorre pel passeig de la Riera, amb una longitud total d’uns 5
km, així com la rehabilitació interior amb màniga a la resta del recorregut, adequant els
pous i establint un sistema de camins d’accés que permetin el posterior manteniment de
la xarxa.
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Malgrat que d’acord amb l’article 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i l’article
235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), l’aprovació dels projectes d’obres
porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i
edificis que hi són compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa, d’acord amb el que
disposen els articles 15 i 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa, un cop declarada la utilitat
pública, l’Administració ha de resoldre sobre la necessitat concreta d’ocupar els béns o
adquirir els drets estrictament necessaris per la finalitat de l’expropiació, havent de
formular a aquests efectes, una relació concreta i individualitzada, en la que es
descriguin, en tots els aspectes, material i jurídic, els béns o drets que es considerin de
necessària expropiació.
De conformitat amb els esmentats preceptes legals i per fer possible l’execució de les
obres previstes a l’esmentat Projecte, que afecten terrenys classificats com a sòl rústic
protegit de valor agrícola, forestal i recursos naturals i terrenys classificats com a sòl
urbà, és necessari procedir a l’obtenció de la servitud de pas d’aqüeducte i accés per al
seu manteniment , de la servitud de pas a camins d’accés al traçat de l’aqüeducte per
poder fer la seva conservació, així com a determinar la indemnització corresponent per
aquelles franges de terreny que són objecte d’ocupació temporal, motiu pel qual s’ha
redactat un projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta per tal
d’expropiar els drets necessaris per a l’execució del projecte constructiu abans
esmentat.
El “Projecte de Taxació Conjunta d’Expropiació del Col·lector en Alta de Can Xercavins
del Municipi de Rubí” ha estat redactat per l’arquitecte Enric González Durán, de
l’empresa Projectes Urbans,arquitectura i territori,SLP en data Juny de 2018 i incorpora
la Memòria, la Relació de Béns i Drets Afectats, els Criteris de Valoració de les
afectacions en finques que es troben en situació de sòl rural i urbanitzat, així com els
corresponents Fulls d’apreuament individualitzats.
Així mateix, el referit Projecte incorpora els corresponents Plànols de situació del traçat
general del col·lector, de planejament vigent, d’identificació de finques i afectacions. Per
últim, incorpora també els documents utilitzats en els Criteris de Valoració, i annexos
amb la informació cadastral i registral de les finques i la reproducció del planejament
vigent.
La indemnització econòmica dels béns i drets afectats per l’execució d’aquest projecte,
que suma la quantitat de 30.178,49 € es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4U0451600A60900 i s’ha fet una autorització de despesa (A) amb número d’apunt previ
920190002443.
L’article 112 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), preveu que es pugui aplicar l’expropiació
forçosa com actuació aïllada per l’execució de sistemes urbanístics o d’alguns dels
elements que l’integren –com seria el cas que ens ocupa- tramitada d’acord amb la
legislació reguladora de l’expropiació forçosa, sens perjudici de l’aplicabilitat del
procediment de taxació conjunta previst a l’article 113 del TRLU.
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D’acord amb el que disposa l’article 211 del TRLU, quan l’expropiació es porta a terme
pel procediment de taxació conjunta, el projecte que s’aprovi ha de tenir el contingut
mínim següent:
¾
El projecte d’expropiació, que ha de contenir els documents especificats a
l’article 211 del RLU, ha de contenir la relació de propietaris i titulars afectats per
l’expropiació, i la descripció dels béns o drets a expropiar.
¾
L’esmentat projecte ha d’ésser aprovat inicialment i sotmès a informació pública
pel termini d’un mes, mitjançant anunci publicat a la seu electrònica municipal, al Butlletí
oficial de la província i a un diari dels de més circulació a la província, per tal que les
persones interessades, a les qui se les hi ha de notificar el full d’apreuament
corresponent, puguin formular observacions i reclamacions relatives a la titularitat o la
valoració dels seus drets, en el termini d’un mes comptat a partir de la data de
notificació.
¾
Un cop finalitzada la informació pública i a la vista de les al·legacions
presentades, s’ha de procedir a l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació,
assenyalant els canvis que s’escaiguin respecte el document aprovat inicialment, si és
el cas. L’acord d’aprovació definitiva s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la
Província.
¾
La resolució del projecte d’expropiació s’ha de notificar també individualment als
titulars de béns i drets afectats, amb l’advertiment que la manca de pronunciament en el
termini dels vint dies posteriors a la notificació de l’aprovació definitiva s’ha de
considerar com acceptació de la valoració fixada i, en el seu cas, que el preu just ha
quedat definitivament determinat. Si en aquest termini les persones interessades
manifesten per escrit la seva disconformitat amb la valoració aprovada s’ha de transferir
l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya per a que fixi el preu just.
¾
L’aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta implica la declaració
d’urgència de l’ocupació dels bens i drets afectats, la qual cosa comporta que el
pagament o dipòsit de l’import de la valoració establerta al projecte de taxació conjunta
habilita per ocupar la finca sense perjudici de la valoració pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya, si és procedent, i de la tramitació dels recursos procedents respecte del preu
just.
Durant tot el procediment s’hauran de seguir les exigències de publicitat activa previstes
a l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i la normativa vigent en matèria de transparència.
Així mateix, i d’acord amb la previsió continguda a l’article 32 del Reglament Hipotecari i
als articles 2, 6 i 7 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les
normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, caldrà sol·licitar
al Registre de la Propietat la inscripció de l’afecció registral de les finques afectades per
aquest projecte.
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De conformitat amb el que estableix l’article 53.1.q) del TRLMRLC, correspon a
l’Alcaldia l’adquisició de béns i drets quan, com en aquest cas, el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros. Aquesta
competència de l’Alcaldia va ser delegada a la Junta de Govern Local pel Decret
d'Alcaldia 2015002290 de 25 de juny de 2015, motiu pel qual l’òrgan competent per
tramitar i aprovar els actes que comportin l’expropiació dels béns i drets necessaris per
executar el projecte de referència és la Junta de Govern Local.
Vistes les competències atribuïdes a l’Alcaldia en virtut de l’article 53.1.q) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i de l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
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.
Vista la proposta del Director i de la Regidora Delegada de l’Àrea de Serveis Territorials
de data 12 abril de 2019, i vist l’informe tècnic de data 28 de març de 2019 i l’informe
jurídic de data 3 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, pel procediment de taxació conjunta,
dels béns i drets afectats pel “Projecte de rehabilitació i millora del col·lector en alta de
Can Xercavins del sistema de sanejament de Rubí ” aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament de Rubí en data 20 de juliol de 2017.
Segon.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets
afectats continguda a l’Apartat 2 “Relació de béns i drets afectats” del “Projecte de
Taxació Conjunta d’Expropiació del Col·lector en Alta de Can Xercavins del Municipi de
Rubí”.
Tercer.- Aprovar inicialment el “Projecte de Taxació Conjunta d’Expropiació del
Col·lector en Alta de Can Xercavins del Municipi de Rubí” , redactat per l’arquitecte
Enric González Durán, de l’empresa Projectes Urbans,arquitectura i territori,SLP, amb
una valoració econòmica total de 30.178,49 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4U0451600A60900.
Quart.- Sotmetre el “Projecte de Taxació Conjunta d’Expropiació del Col·lector en Alta
de Can Xercavins del Municipi de Rubí” inclosa la relació de béns i drets afectats
continguda a l’Apartat 2 de l’esmentat projecte, a informació pública pel termini d’un mes
de conformitat amb la previsió continguda a l’article 113.a) del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Cinquè.- Notificar aquest acord a tots els propietaris afectats, incorporant el full
d’apreuament individualitzat corresponent, en compliment de l’article 113.a) del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
per tal que puguin formular observacions i reclamacions concernents a la titularitat o a la
valoració del drets respectius.
Sisè.- Publicar l’edicte de l’aprovació inicial al BOPB, i a la seu electrònica municipal.
Setè.-.Sol·licitar al Registre de la Propietat que inscrigui l’afecció registral de les finques
afectades pel Projecte de Taxació Conjunta i que procedeixi a expedir certificat de
domini i càrregues de les mateixes.
Vuitè.- Comunicar aquest acord al Servei de Projectes i Programació, a Intervenció i a
Tresoreria Municipal.
5. APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE RUBI
2018-2023. EXP. 303/2019/URBANS-E
Antecedents:
En data 16 de juliol de 2010, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar un
conveni amb la Diputació de Barcelona per l’elaboració del Pla de Mobilitat urbana de
Rubí, i entre els anys 2013 i 2016 es van realitzar els treballs d’anàlisi i diagnosi, de
confecció de propostes, d’incorporació de documentació ambiental i de participació
ciutadana, si bé no es va aprovar inicialment per l’Ajuntament.
En data 8 de febrer de 2011 la Diputació de Barcelona van enviar conveni amb codi
XBMQ: 10/Y/68353, per a la redacció d’un Pla de Mobilitat urbana signat per Diputació
i Ajuntament.
La Junta de Govern Local va acordar en sessió de data 22 de febrer de 2016, sol·licitar
suport tècnic de la Diputació de Barcelona per a reprendre l’elaboració del Pla de
Mobilitat en el marc del “Pla de Xarxes de Governs Locals 2016-2019” i revisar el pla
de mobilitat urbana de Rubí.
En data 3 de gener de 2017, la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament de
Rubí l’aprovació de l’actuació 16/Y/230533 consistent en el suport tècnic a
l’Ajuntament per a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Rubí, en el marc del
Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 mitjançant una
aportació de 25.000 € i una aportació per part de l’Ajuntament de Rubí de 25.000 €,
fent un import total de 50.000 €
La Diputació de Barcelona va encarregar a l’empresa “Asesoría de Infraestructuras y
Movilidad (AIM)” la redacció de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de
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Rubí, realitzant, l’empresa, tasques de recollida d’informació i treball de camp per
actualitzar la diagnosi del document.
En data 29 de setembre de 2017 es va presentar el calendari per a la confecció i
aprovació del Pla de Mobilitat Urbana a la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials, al
Director de l’Àrea de Serveis Territorials i a la Coordinador de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic.
A l’octubre de 2017 el tècnic de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la
Diputació de Barcelona i l’empresa AIM van presentar a l’equip de Govern i a la Junta
de portaveus l’esborrany del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Al mes de desembre de 2017 la Diputació de Barcelona va contractar l’empresa EDAS
SL per a realitzar diferents actuacions previstes per al tràmit de participació ciutadana.
Aquestes tasques es van realitzar els mesos de gener i febrer de 2018 i van consistir
en:
- un qüestionari online entre els dies 29 de gener i 2 de febrer
- punts de participació presencial a diferents equipaments municipals
- sessions sectorials a diferents col·lectius
CECOT i comerç en data 24 de gener
diversitat funcional, AMPAS i ciclistes en data 25 de gener
gent gran en data 1 de febrer
taxistes i transport públic en data 22 de febrer
En data 12 de març de 2018 es va presentar a l’equip de Govern el Pla de Mobilitat
Urbana, al maig de 2018 l’empresa AIM va incorporar les modificacions proposades
per l’equip de Govern.
En data 18 de setembre de 2018 es va presentar una nova versió del Pla amb les
modificacions incorporades, l’equip de Govern va fer noves propostes i, finalment, al
mes de desembre de 2018 es va lliurar la versió preliminar del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS) juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE).
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí 2018-2023 consta dels següents
documents:
- Document I Memòria: Anàlisi i Diagnosi de l’oferta i demanda de la mobilitat a peu,
bicicleta, transport públic, vehicle privat, aparcament i transport de mercaderies.
Establiment d’objectius i escenaris. Síntesi de la participació.
- Document II Programa d’Actuacions: 49 actuacions descrites més fitxa resum
agrupades per mode de transport (mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, vehicle
privat, aparcament i transport de mercaderies). El pla d’acció inclou la proposta tècnica
per a la mobilitat a peu on s’inclou l’ampliació de la zona pacificada al trànsit i zones
30, així com la xarxa de vianants amb la definició d’uns eixos prioritaris i altres
propostes tècniques en relació a la mobilitat en bicicleta, transport col·lectiu, vehicle
privat motoritzat i pla d’aparcament.
- Calendarització per triennis i pressupost aproximat de les actuacions (1,6 M d’€
en el període de 6 anys).
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- Document III Vol I Plànols: informació gràfica del PMUS en 40 plànols
- Document III Vol II Annexes:
- A. Plànols
- B. Comptatges de vianants
- C.1. Comptatges direccionals de vehicles
- C.2. Aforament automàtics de vehicles
- D. Participació ciutadana
- E.1. Models d’enquestes
- E.2. Respostes de les enquestes
- E.3. Enquesta de mobilitat quotidiana
- F. Mapes de superacions dels nivells sonors
- Documentació ambiental: Estudi Ambiental Estratègic
- Document IV Document de síntesi

Fonaments de dret:
I.-L’article 48.1 de l’Estatut estableix que: “Els poders públics han de promoure
polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que
fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i garanteixin
l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. i 2. Els poder públics han
d’impulsar, d’una manera prioritària, les mesures destinades a l’increment de la
seguretat viària i la disminució dels accidents de trànsit...”
II.- L’article 25.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local estableix que el
Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les matèries següents: a) urbanisme,
planejament...; b) medi ambient urbà...; d) infraestructura viària...; i g) trànsit,
estacionament de vehicles i mobilitat, i transport col·lectiu urbà.
III.- L’article 66.3 de la Llei municipal de règim local de Catalunya estableix que: “El
municipi té competències pròpies en les matèries següents: b) l’ordenació del trànsit
de vehicles i de persones en les vies urbanes; d) l’ordenació, la gestió, l’execució i la
disciplina urbanístiques.... els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques
urbanes....; f) la protecció del medi; i m) el transport públic de viatgers.
IV.- L’article 26.1.d) de la Llei reguladora de les bases de règim local estableix que
els municipis amb població superior a 50.000 habitants han de prestar servei de
transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.
V.- L’article 67.e) de la Llei municipal de règim local de Catalunya estableix que els
municipis amb població superior a 50.000 habitants han de prestar servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers, protecció del medi, i servei de transport adaptat que
cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
VI.- L’article 1.1 de la Llei 9/2003 de la Mobilitat estableix que té per objecte establir
els principis i objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les
persones i del transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i
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determinar els instruments necessaris per assolir aquests objectius i per garantir a tots
els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles”.
VII.- L’article 2 de la Llei 9/2003 de la Mobilitat estableix que la llei té com a principis
inspiradors, entre d’altres, els següents: “a) el dret dels ciutadans a l’accessibilitat en
unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental
possible: b) l’organització d’un sistema de distribució de mercaderies sostenible; c) la
prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones
com, de mercaderies; d) el foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i
d’altres sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb
bicicleta o a peu; e) la implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la
mobilitat de les persones; h) l’impuls d’una mobilitat sostenible; j) el foment del
desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori....”
VIII.- L’article 5 de la Llei 9/2003 de la Mobilitat estableix que ells instruments de
planificació han de concretar, per a l’àmbit territorial que en cada cas correspongui,
l’aplicació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment de directrius, objectius
temporals, propostes operatives i indicadors de control, sent els instruments de
planificació: les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat, els
plans específics i els plans de mobilitat urbana.
IX.-L’article 9 de la Llei 9/2003 de la Mobilitat estableix que: “1. Els plans de mobilitat
urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible
dels municipis de Catalunya. 2. L’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el
del municipi o, amb l’acord corresponents dels ajuntaments afectats, el de diversos
municipis amb un esquema de mobilitat interdependents, tant si integren un àrea
urbana contínua com si no n’integren cap. 3. El contingut dels plans de mobilitat
urbana s’ha d’adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de
mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics... 4. La iniciativa per a elaborar i
aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments. 6. L’elaboració i
l’aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que,
d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat,
hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. “
X.-L’article 15.1 de la Llei 9/2003 de la Mobilitat estableix que: “Els instruments de
planificació han d’establir els indicadors de mobilitat, els quals han de cobrir les
categories següents: a) accessibilitat, b) impacte ambiental i territorial, c) emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle, d) impacte sonor, e) seguretat, f) costos socials i eficiència
dels sistemes, g) capacitat, oferta i demanda, h) qualitat del servei, i) consum
energètic, i j) intermodalitat”.
XI.- L’article 43.1.b) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que és
un dret dels veïns del municipi participar en la gestió municipal d’acord amb el que
disposes les lleis i els reglaments propis del municipi.
XII.-El Pla Director de la mobilitat e la regió metropolitana de Barcelona determina que
estan obligats a elaborar un Pla de Mobilitat tots els municipis que tinguin més de
20.000 habitants i pertanyin a la Regió Metropolitana de Barcelona.
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XIII.- El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en l’àmbit 40 proposa
elaborar plans de mobilitat urbana als 40 municipis de la Regió Metropolitana.
XIV.- L’Annex 1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes
L’article estableix que els Plans de mobilitat urbana estan sotmesos a avaluació
ambiental.
XV.- L’article 25 de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. estableix
que l’òrgan ambiental formularà la declaració ambiental estratègica.
D’acord amb el que estableix la Llei 21/2013 la tramitació del projecte exigeix la seva
aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de 45 dies hàbils
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major
circulació, i un dels diaris d’àmbit local, a el web municipal i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Rubí.
L’esmentat termini de 45 dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la
darrera publicació. Tota la informació de l’expedient podrà examinar-se a la web de
l’Ajuntament, podent així mateix durant el termini indicat presentar-se al·legacions,
reclamacions o suggeriments mitjançant qualsevol de les formes de presentació
d’escrits davant les administracions públiques previstes en la legislació corresponent.
Vista la proposta del Director de l’Àrea de Serveis Territorials i del Regidor delegat de
l’Àmbit de Mobilitat de data 10 de maig de 2019, de l’informe tècnic de data 5 de
febrer de 2019 i de l’informe Jurídic de data 9 de maig 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 “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)” del
municipi de Rubí així com l’”Estudi Ambiental Estratègic” atès que s’ajusta a normativa,
és d’utilitat pública i no compromet la estabilitat pressupostària ni la sostenibilitat
financera.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de 45 dies
hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de major circulació, i un dels diaris d’àmbit local, en el web municipal i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Rubí.
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Tercer.- Trametre a l’Autoritat de Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona (ATM),
el document del PMU 2018-2023 de RUBÍ per tal que emeti l’informe preceptiu per
l’aprovació definitiva del pla, d’acord amb l’article 9.5 de la Llei 9/2003,de 13 de juny,
de mobilitat.
Quart.- Trametre a la Direcció de General de Politiques Ambientals del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el document del PMU 20182023 de RUBÍ per tal que emeti l’informe de declaració ambiental estratègica per
l’aprovació definitiva del pla, d’acord amb l’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental.
6. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 23
VIVIENDES, UN LOCAL COMERCIAL I DOS SOTERRANIS D'APARCAMENT AMB
TRASTERS. EXP. 64/2018/OB
ANTECEDENTS
000291/2006-OMA
000426/2006-OMA
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 05/09/2018(LLGE 2018/028279), SISTEMAS TECNICOS CATALUNYA SL
sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar format per 23
habitatges, 1 local comercial, 27 places d’aparcament i 24 trasters al C PASTORA
(LA) 1, 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 1.728.550,74 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
99700010007924972
2279180820

Import (€)
27224,67

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
2113125-15-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2113125

34.571,01

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 18/04/2019 i
29/04/2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i
anul·lada amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
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A continuació s’indiquen les documentacions aportades amb la relació cronològica i
indicació de plànols vàlids:
Text refós presentat el 27 de febrer de 2019 amb RE 2019006980 (a excepció dels
plànols 6,7,8 i 9) que anul·la i substitueix la documentació anterior.
L’edifici projectat té una superfície total construïda de 3.284,27 m2, format per:
Planta Soterrani -2
Planta Soterrani -1
Planta baixa
Planta primera
Planta segona
Planta sotacoberta

627,31 m2 destinats a aparcament
627,31 m2 destinats a aparcament i local.
625 m2 destinats a ús residencial
623,30 m2 destinats a ús residencial
622,35 m2 destinats a ús residencial
159,00 m2 destinats a ús residencial

El local té una superfície construïda de 126,00 m2.
La superfície construïda dels habitatges és la següent:
Baixos 1ª de 76,10 m2; Baixos 2ª de 67,80 m2; Baixos 3ª de 58,45 m2; Baixos 4ª de
81,50 m2; Baixos 5ª de 66,80 m2; Baixos 6a de 56,95 m2 i Baixos 7a de 93,90 m2.
Primer 1ª de 77,40 m2; Primer 2ª de 68,90 m2; Primer 3ª de 61,95 m2; Primer 4ª de
88,15 m2; Primer 5ª de 67,90 m2; Primer 6ª de 57,45 m2; Primer 7ª de 68,40 m2;
Primer 8ª de 78,55 m2.
Segon 1ª de 109,95 m2; Segon 2ª de 85,30 m2; Segon 3ª de 61,95 m2; Segon 4ª de
88,15 m2; Segon 5ª de 67,90 m2; Segon 6ª de 106,30 m2; Segon 7ª de 96,10 m2;
Segon 8ª de 111,25 m2.
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’parova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’paprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
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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 9 de maig de
2019 i els informes jurídic de data 29 d’abril de 2019 i informe tècnic de data 18 d’abril
de 2019 que consten a l’expedient.
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 SISTEMAS TECNICOS CATALUNYA SL la llicència d’obres per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar format per 23 habitatges, 1 local comercial, 27
places d’aparacment i 24 trasters al C PASTORA (LA) 1, d’acord amb el pressupost
de referència (Pr) de 1.625.853,71 € objecte de llicència, amb les següents condicions
generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i
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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/
b/

c/
d/

e/
f/
g/

En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
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.
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h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12.

ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.

13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les –acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan , finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran
el seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
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.
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20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
1.- Segons consta a l’informe de SOREA emès el 19 de febrer de 2019 existeixen dos
possibles
punts de connexió;
Opció 1: Carrer Madrid
- La connexió es realitzarà al POU núm. 334 o al POU núm. 335, en cas de no poder
fer la connexió a pou, es realitzarà al tram de col·lector 334-335, sent aquesta
l’opció més òptima de connexió pel plànol de desguàs aportat pel client.
Opció 2: Carrer Pastora
- La connexió es realitzarà al POU núm. 352, en cas de no poder fer la connexió a
pou, es realitzarà al tram de col3lector 395-352 o al tram 352-335.
Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs dels edificis a
realitzar en via pública les realitzarà SOREA amb càrrec al Promotor.
1Vist l’informe de prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de data 12 d’abril de 2019 s’informa favorablement condicionat
a l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:
- Cal disposar dels hidrants d’incendis normalitzats suficients per garantir que tot
punt de façana accessible a nivell de rasant es troba a menys de 100 metres de l’
hidrant més proper, segons indica la instrucció tècnica complementària SP120.
- En el moment de l’acte de comprovació caldrà disposar de la documentació
justificativa de la resistència al foc suficient dels elements estructurals de l’edifici,
mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d’instal·lació o
ampliació de productes de protecció d’acord amb la instrucció tècnica
complementària SP 136 i/o càlculs realitzats mitjançant els annexos del CTE DB SI,
d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 3 del CTE DB SI 6.
2Els plànols 6,7, 8 i 9 del Text Refós presentat el 27-02-2019 amb RE
2019006980 no són vàlids.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
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24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
27224,67 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
2113125-15-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES

2113125

34.571,01

Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).
7. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR
AÏLLADA AL CARRER CIGONYA, 14 A NOM DE
EXP. 75/2018/OB
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 30 d’octubre de 2018 (LLGE 2018/033268),
sol·licita una llicència per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i soterrani situat al carrer de la Cigonya 14, 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 170.000 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01754905-0000412686 (01) 2.550,00
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211372290 Fiances per llicències d’obres 2113722-0 3.764,88
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• 30/10/18 (LLGE 2018033268) Plànols Topogràfic,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 25.
• 16/11/18 (LLGE 2018035680) Justificant pagament fiances i fotografies.
• 28/01/19 (LLGE 2019003216) Plànols 8 i 9.
• 13/03/19 (LLGE no consta) El tècnic procedeix a indicar els plànols anul·lats.
• 14/03/19 (LLGE 2019008603) Tota la documentació és vàlida.
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Cinquè.- En data de 4 gener de 2019 el Servei d’Obres i Projectes Urbans emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Sisè.- En data 12 d’abril de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la vista
de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament de la
llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i
soterrani situat al carrer de la Cigonya 14, de Rubí.
Setè.- L’habitatge projectat té una superfície total construïda de 227,31 m2, format per:
Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera

43,28 m2
91,05 m2 + porxos (50%) 13,73 m2
64 m2

Construcció auxiliar 15,25 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 7 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 12 i 16 d’abril de 2019, respectivament, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Atorgar a
la llicència per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i soterrani situat al carrer de la
Cigonya 14, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 188.244,24 €
objecte de llicència, amb les següents condicions generals, particulars, terminis
d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part
executada en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
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.
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8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.

Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística
vigent.

10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i) Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
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b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
No se n’observen
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TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
2.550,00 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211372290 Fiances per llicències d’obres 2113722-0 3.764,88
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
8. ATORGAR LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ PER A DIVIDIR EN 2 LA FINCA SITUADA AL
CARRER PARELLADA, 21 A NOM DE
. EXP. 000002/2018PARURB
ANTECEDENTS DE FET
En data 12 de febrer de 2018 (LLGE 2018004258),
sol·licita una llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en 2 unitats la finca
situada al carrer Parellada, 21 i Pau Roca 10 de Rubí.
A l’expedient consta aportada la documentació presentada amb la sol·licitud.
La finca aportada inicial es la següent:
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
Inicial
260,65 m²
Les finques resultants són:
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
LOT 1 C Parellada 21
119,35 m²
LOT 2 C Pau Roca 10
141,30 m²
En data 9 d’abril de 2019 l’arquitecte tècnic municipal emet informe favorable a
l’atorgament de la llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en 2 unitats la finca
situada al carrer Parellada, 21 Pau Roca 10, de Rubí.
En compliment de l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el plànol que s’incorpora a la
present resolució és el que es fa constar al certificat emès per la Secretària general, i
que obra a l’expedient.
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FONAMENTS DE DRET
Article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) relatius a la competència
per l’atorgament de llicències.
Articles 187 i 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions de
Catalunya.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 7 de maig de
2019 i dels informes tècnic i jurídic, ambdós, de data 9 d’abril de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència de parcel·lació número
000002/2018-PARURB, per al reconeixement de dues finques situades al carrer
Parellada, 21 i Pau Roca 10 de Rubí, de Rubí, amb les condicions i liquidació que
s’esmenten a continuació.
Nomenclàtor parcel·la Superfície parcel·la
LOT 1 C Parellada 21
119,35 m²
LOT 2 C Pau Roca 10
141,30 m²
Segon.- Incorporar a la present resolució, en compliment de l’article 29.2 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, el plànol número 4 del “Projecte de Parcel·lació Urbanística” redactat per
i
, arquitectes, presentat el 13 de juliol
de 2018 amb registre d’entrada 2018023539.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS:
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Aquesta llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercer (article 73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny).
LIQUIDACIÓ:
Referència
Tipus d’ingrés
Data d’ingrés Import
01573944-0000058053 Taxa llicència de parcel·lació 08/02/2018
429,50 €

9. ATORGAR LLICÈNCIA D’ENDERROC DE DIVERSES CONSTRUCCIONS PRESENTS A
LA PARCEL·LA DE LA CARRETERA DE SABADELL 65-67.EXP. 8/2019/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 25 de gener de 2019 (LLGE 2049002977), SIVIS SA sol·licita una
llicència per l’enderroc de construccions auxiliars existents en un solar situat a la
carretera de Sabadell 65, de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 2.449,18 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01784740-0000458593 (01)
298,15
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211520672 Fiances per llicències d’obres 2115206-0
150,00
Quart.- A l’expedient consta aportat el projecte presentat en data 25 de gener de 2019.
Cinquè.- En data 2 de maig de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència per l’enderroc de construccions auxiliars existents en un solar situat a la
carretera de Sabadell 65, de Rubí.
Sisè.- En data 6 de maig de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència per l’enderroc de
construccions auxiliars existents en un solar situat a la carretera de Sabadell 65, 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)
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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 10 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 2 i 6 de maig 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 SIVIS SA la llicència per l’enderroc de construccions auxiliars
existents en un solar situat a la carretera de Sabadell 65, de Rubí, d’acord amb el
pressupost de referència (Pr) de 2.449,18 € objecte de llicència, amb les següents
condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i
urbanística vigent.
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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).
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 es 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 o enderroc, és
obligatori col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit
públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de
seguretat del personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via
pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.

Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.

10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA,
amb càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
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connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
f)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 sanejamenta 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 tercera al finalitzar els treballs,
quan es presenti el certificat visat d’acabament de l’obra.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar 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.
Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
298,15 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
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Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211520672 Fiances per llicències d’obres 2115206-0
150,00
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).

10. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, AMB PISCINA, AL CARRER DE LA SOLIDARITAT 8, A NOM DE
MIGUEL ANGEL MERINO ARROYO. EXP. 88/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 29 de novembre de 2018 (LLGE 2018/036901),
i
sol·liciten una llicència per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina en un solar situat al carrer de
la Solidaritat 8, 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 119.406,34 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01784740-0000453584 (01) 1.791,09
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211437744 Fiances per llicències d’obres 2114377-0 2.388,13
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• 29/11/18 (LLGE GE 2018036901) El projecte ha estat anul·lat i substituït
posteriorment.
• 17/12/18 (LLGE 2018039054) Justificant pagament de fiances per possibles
desperfectes a la via pública.
• 07/01/19 (LLGE 2019000671) Sol·licitud de connexió a clavegueram fet a
Sorea.
• 08/02/19 (LLGE 2019005137) El projecte ha estat anul·lat i substituït
posteriorment.
• 15/03/19 (LLGE 2019008818) Justificat pagament garantia residus de la
construcció. La resta de la documentació ha estat anul·lada i substituïda
posteriorment.
• 15/03/19 (LLGE 2019008819) Aquesta documentació ha estat anul·lada i
substituïda posteriorment.
• 01/04/19 (LLGE 2019010332) Tota la documentació és vàlida.
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Cinquè.- En data de 1 de febrer de 2019, el Servei d’Obres i Projectes Urbans, emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Sisè.- En data 23 d’abril de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la vista
de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament de la
llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina en un
solar situat al carrer de la Solidaritat 8, de Rubí.
Vuitè.- L’habitatge projectat té una superfície total construïda de 120,00 m2, format
per:
Planta baixa 120,00 m2
Piscina
21,76 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 8 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 23 i 25 d’abril de 2019, respectivament, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Atorgar a
i
la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina en un solar situat al carrer de la Solidaritat 8, de Rubí, d’acord amb el
pressupost de referència (Pr) de 119.406,34 € objecte de llicència, amb les següents
condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
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.
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8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i) Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
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13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS
No se n’observen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
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24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
1.791,09 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211437744 Fiances per llicències d’obres 2114377-0 2.388,13
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
11.ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA MODIFICACIÓ D'UNA COBERTA D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER DE TEROL 6, A NOM DE
. EXP. 11/2019/OB

RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 31 de gener de 2019 (LLGE 2019/003819),
sol·licita una llicència per a la modificació de la coberta de l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Terol 6, 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 8.289,62 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01812069-0000034680 (01) 124,34
01855664-0000123405 (01) 173,81
TOTAL
298,15
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211531308 Fiances per llicències d’obres 2115313-0 165,79
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• 7 de febrer de 2019 (LLGE 2019004984). Documentació justificativa de la
constitució de les fiances per possibles desperfectes a la via publica.
• 3 d’abril de 2019 (LLGE 2019010905). Documentació en resposta al
requeriment d’esmena de deficiències de data 19.02.2019.
Cinquè.- En data 6 de maig 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 modificació de la coberta de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer de Terol 6, de Rubí.
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Sisè.- L’actuació prevista no comporta variació en el còmput de la superfície de
l’habitatge.
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 10 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 6 i 8 de maig de 2019, respectivament, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per a la modificació
de la coberta de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Terol 6, de
Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 8.289,62 € 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
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
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10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i) Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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,
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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’observen
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).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211531308 Fiances per llicències d’obres 2115313-0 165,79
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Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
12. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DE LA CIVADA 1, A NOM
.
EXP. 72/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 23 d’octubre de 2018 (LLGE 2018/032781),
sol·licita una llicència per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en un
solar situat al carrer de la Civada 1-3, 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 156.109 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01731604-0000388269 (01) 1.718,32
01812069-0000049678 (01)
623,31
TOTAL
2.341,63
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211363739 Fiances per llicències d’obres 2113637-0 2.863,88
Quart.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• Documentació tècnica presentada el 05/02/2019 (LLGE 2019004692).
• Plànols projecte executiu presentat el 09/04/2019 (LLGE 2019011543) que
anul·la i substitueix el presentat el dia 23/10/2018 i memòria projecte bàsic
presentada el 23/10/2018.
Cinquè.- En data 30 d’abril de 2019 el Servei d’Obres i Projectes Urbans emet informe
considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Sisè.- En data 3 de maig 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 la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en un solar situat a
C CIVADA 1-3, de Rubí.
Setè.- L’habitatge projectat té una superfície total construïda de 197,70 m2, format per:
Planta baixa
142,10 m2 destinats a habitatge
Planta soterrani 55,60 m2 destinats a garatge
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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 10 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 3 i 6 de maig de 2019, respectivament, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat en un solar situat al carrer de la Civada 1-3, de Rubí,
d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 156.109 € 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:
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a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar
la corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i) Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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
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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’observen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
2.341,63 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211363739 Fiances per llicències d’obres 2113637-0 2.863,88
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).
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13. APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A
L’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL CARRER ANGEL GUIMERÀ, 2
. EXP. 000003/2018-LLIC
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de gener de 2017, va atorgar llicència
d’obres majors 000055/20016-OMA, a
per a l’ampliació
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al C.ANGEL GUIMERÀ, 2 de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
En data 17 de novembre de 2017 (LLGE 2017029195), el senyor
comunica la primera ocupació de l'expedient 000055/2016-OMA situat al C
ANGEL GUIMERÀ 2, de Rubí.
En la visita de comprovació efectuada en data 4 de desembre de 2017 es comprova
que s’ha efectuat modificacions de caràcter no substancials relatives a la distribució de
la planta primera.
Com a conseqüència d’aquesta inspecció es va notificar el requeriment de deficiències
de data 4 de desembre de 2017.
En dates 18 de desembre de 2017 (LLGE 2017031730) i 11 de maig de 2018 (LLGE
2018015586), el senyor
aporta documentació per donar
compliment al l’informe de requeriment de deficiències de 4 de desembre de 2017.
En data 28 de novembre de 2018 (LLGE 2018036743), el senyor
aporta justificació del pagament de la taxa en concepte de canvi no substancial
de la llicència atorgada.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 7 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 7 de febrer i 20 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.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència d’obres, amb referència
000055/2016-OMA, atorgada el 25 de gener de 2017 a
,
per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al C.ANGEL GUIMERÀ,
2 de Rubí, segons documentació aportada el 17 de novembre de 2017 (registre
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d’entrada núm. 2017029195), que fa referència únicament a la distribució interior de la
planta primera de l’habitatge, sense alterar la superfície total construïda de l’habitatge.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA
UNIFAMILIAR AMB PISCINA, A NOM

14.

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
. EXP. 000005/2018-OMA

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 10 de gener de 2018 (LLGE2018000954),
sol·licita llicència d’obres per a la construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina al C
ALBENIZ, 22, 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 339.293,52 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec-Valor
015624660000011927(01)
01855664-0000142410
(01)

Import (€)
5.027,09 €
62,31 €

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
000
0005
364

Tipus d’ingrés
FIANCES: Dipòsits i Garanties
FIANCES: Dipòsits i Garanties

Núm. Rebut
2115877 / 0
2076217 / 0

Import (€)
699,45
12917,79

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 3 i 4 d’abril de
2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i anul·lada amb
relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
• Documentació aportada el 10/01/2018 amb la sol·licitud de la llicència.
• Documentació aportada el 03/09/2018 (LLGE2018027773), que complimenta la
documentació inicial.
• Documentació aportada el 04/02/2019 (LLGE2019004514), consistent en el justificant
del pagament de les fiances.
• Documentació aportada el 08/03/2019 (LLGE2019008107), que complimenta i modifica
la documentació inicial (plànols d’alçats C1, C2, C3 i C4)
• Documentació aportada el dia 14/03/2019 (LLGE2019008663), que complimenta i
modifica la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 28/03/2019 (LLGE2019010022) consistent en la
justificació del pagament de la taxa complementària.
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L’habitatge projectat té una superfície total construïda de 314,25 m², format per:
Planta Baixa
217,81 m²
Planta Primera
86,44 m²
Planta sotacoberta 10,00 m²
Cinquè.- En data 17 de gener de 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans emet
informe favorable en relació a l’obra d’urbanització de la vorera del front de parcel·la
del Carrer de la Pilota Basca, 34.
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’parova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’paprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 10 de maig
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 3 i 4 d’abril de 2019, respectivament,
que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per a la construcció
d'habitatge unifamiliar amb piscina al C ALBENIZ, 22, d’acord amb el pressupost de
referència (Pr) de 339.293,52 € objecte de llicència, amb les següents condicions
generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
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Segon.- Notificar aquesta resolució al interessat 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.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període de
durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà d’instal·lar un
tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués xarxa de
sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del corresponent
ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques, números i
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La primera
abans d’iniciar-les –acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i l’última quan
, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera ocupació.
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15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica que
el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica que
el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties dipositades,
aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva pendent
longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per evitar el
pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o
reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
5.027,09 € i 62,31 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències
urbanístiques)
Referència
000
0005364

Tipus d’ingrés
FIANCES: Dipòsits i Garanties
FIANCES: Dipòsits i Garanties

Núm. Rebut
2115877 / 0
2076217 / 0
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Import
699,45 €
12917,79

Data Ingrés
05-03-2019
04-02-2019

Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).

15. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR AMB PARKING AL C.CARRASCO I FORMIGUERA, 38 A NOM DE ILLA
PAU CLARIS 19 SL. EXP. 6/2019/OB
ANTECEDENTS
Consta en els arxius municipals:
- Llicència d’obres 000001/2018-OMA, per l’enderroc de l’edificació existent.
- Llicencia d’obres 000002/2018-OMA, per a la construcció d’edifici plurifamiliar,
quatre habitatges, entre mitgeres, i aparcament.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 16/07/2019 (LLGE 2018/023809), el tècnic
, en representació del sr.
sol·licita el canvi de titular a
favor del mercantil ILLA PAU CLARIS 19 SL i modificació substancial de l’expedient
d’obres 000002/2018-OMA, per a la construcció d’edifici plurifamiliar, cinc habitatges,
entre mitgeres i aparcament, en una finca situada al C CARRASCO I FORMIGUERA
38, i amb referència cadastral 9445113DF1994N0001MH, 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 496.509,77 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec-Valor
018120690000027991

Import (€)
7447,64

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
2113430-14-0 FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2113430

11.623,21

Quart.- En data 21 de febrer de 2018 el Servei Municipal de Clavegueram emet
informe previ a la connexió a la xarxa de clavegueram del carrer Carrasco i
Formiguera, 38, desfavorable condicionat.
Cinquè.- En data 10 d’abril de 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans de emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
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Sisè.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 1/03/2019 i
4/03/2019 , respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i
anul·lada amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
La modificació substancial es deguda al augment del nombre d’habitatges previstos en
l’expedient d’obres 000002/2018-OMA.
- En data 22.10.2018 (LLGE 2018032639) – S’aporta fitxa DB HS2, justificació
aerotèrmia,
justificant de constitució de fiances i plànols 3,4,5,6,7 i 8.
- En data 25.10.2018 (LLGE 2018032926) - Plànols vàlids, 3,4,5,6,7 i 8, que
substitueixen els
presentats anteriorment.
- En data 01.08.2018 (LLGE 2018025535) – Full d’assumeix i designació de
coordinador de
seguretat.
- En data 22 de gener de 2019 (LLGE 2019002533) - Justificant de pagament de
la taxa per
llicencies urbanístiques.
L’edifici projectat té una superfície total construïda de 812,50 m2, format per:
Planta baixa aparcament 177,21 m2
Planta primera habitatge 134,31 m2
Planta segona habitatge 134,88 m2
Planta tercera habitatge 134,88 m2
Planta quarta habitatge 134,88 m2
Planta sota coberta habitatge 96,34 m2
La superfície d’habitatge útil tancada és de:
Habitatge 1er, 1a : 93,78 m2
Habitatge 2on, 2a. 93,78 m2
Habitatge 3er, 1a : 93,78 m2
Habitatge 4art 1a : 84,06 m2
Habitatge 4art,2a : 82,81 m2
Setè.- En la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2019, es va aprovar
alliberament parcial a ILLA PAU CLARIS 19 SL de l’obligació de situar una de les sis
places d’aparcament a l’edifici projectat a solar situat al carrer de Carrasco i
Formiguera 38, de Rubí, segons expedient núm. 75/2019/CD.
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)
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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 9/05/19 i els
informes jurídic de data 4/03/2019 i informe tècnic de data 1/03/2019 que consten a
l’expedient.
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 ILLA PAU CLARIS 19 SL la llicència d’obres per a la construcció
d’edifici plurifamiliar, cinc habitatges, entre mitgeres i aparcament corresponent a cinc
places, al C CARRASCO I FORMIGUERA 38, d’acord amb el pressupost de
referència (Pr) de 496.509,77€ objecte de llicència, amb les següents condicions
generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
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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.
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

84

corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e/ Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f/ Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g/ En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12.

ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.

13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les –acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan , finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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%.
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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:
a) Condicions segons directrius de SOREA:
- No es pot executar una nova connexió en el col·lector del carrer Carrasco i
Formiguera,38 fins que no s’executi una obra de substitució per renovar la canonada.
b) Ordenança Fiscal núm. 15. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM:
- Segons l’Ordenança Fiscal que regula la Taxa pel servei de clavegueram, en casos
en que nous entroncaments siguin inviables per motiu del mal estat estructural de la
xarxa de clavegueram municipal existent i per tant, resulti imprescindible renovar part
de la mateixa per a poder efectuar les noves connexions, el cost d’aquesta actuació es
repercutirà parcialment al propietari de l’immoble que ha sol·licitat dita connexió. En
concret el propietari es farà càrrec, com mínim, del 50% del cost de la renovació de la
xarxa corresponent als metres lineals de la façana del seu inmoble.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
7447,64 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
2113430-14-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES

2113430

11.623,21
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Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).
16. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICIS
AÏLLATS AMB 24 HABITATGES, LOCALS, APARCAMENTS I ZONA COMUNITÀRIA A
NOM DE SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL. EXP. 000009/2018-OMA

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 5 de febrer de 2018 (LLGE 2018003454), la mercantil SABADELL
REAL ESTATE DEVELOPMENT SL sol·licita una llicència per a la construcció de dos
edificis aïllats amb 24 habitatges, 4 locals comercials, 34 places d’aparcament, 24
traster i zona comunitària amb piscina en un solar situat a C FUTUR, 7-11, 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 3.510.508,94 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec-Valor
01573944-0000045834(01)

Import (€)
52.657,63 €

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
0005387

Tipus d’ingrés
FIANCES: Dipòsits i Garanties

Núm. Rebut
2076699 / 0

Import (€)
80588,79

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 8 i 13 de febrer
de 2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i anul·lada
amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
•

05/02/18 (LLGE 2018003454) Tota la documentació projectual ha estat
anul·lada i substituïda posteriorment, excepte del Projecte de
Telecomunicacions i el projecte de Instal·lació d’energia solar tèrmica.

•

19/02/18 (LLGE 2018005047) Full d’assumeix de direcció d’execució i
Programa de control de qualitat.

•

19/02/18 (R LLGE GE 2018005050) Justificant pagament de fiances.

•

16/03/18 (LLGE
posteriorment.

2018008448)
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Documentació

anul·lada

i

substituïda

•

09/08/18 (LLGE 2018026426) Tota la documentació projectual ha estat
anul·lada i substituïda posteriorment, excepte el full d’assumeix de la direcció
facultativa de la instal·lació solar tèrmica per part del senyor Jordi Martín Pérez.

•

21/11/18 (LLGE 2018036163) Avís de nova adreça de notificació.

•

24/12/18 (LLGE
posteriorment.

•

18/01/19 (LLGE 2019002051) Tota la documentació és vàlida.

•

31/01/19 (LLGE 2019003748) Tota la documentació és vàlida.

2018039698)

Documentació

anul·lada

i

substituïda

En data 9 d’abril de 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans de emet informe
considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
El projecte objecte de la present llicència d’obres té una superfície total construïda de
4.436,51 m² amb zona comunitària de1.389,70 m² (inclosa la piscina 62,50 m² de làmina
d’aigua), format per:
EDIFICI A
Planta soterrani
(20 places d’aparcament i 12
trasters)
Planta baixa
(2 locals comercials i zones
comunitàries)
Planta primera (4 habitatges)
Planta segona (4 habitatges)
Planta tercera (4 habitatges)
Total Edifici A

603,62 m²

436,06 m²

430,62 m²
430,62 m²
430,62 m²
2.231,54 m²

EDIFICI B
Planta soterrani
(14 places d’aparcament i 12
trasters)
Planta baixa
(2 locals comercials i zones
comunitàries)
Planta primera (4 habitatges)
Planta segona (4 habitatges)
Planta tercera (4 habitatges)

Total Edifici B

496,45 m²

416,69 m²

430,61 m²
430,61 m²
430,61 m²

2.204,97 m²
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ZONES COMUNS
Piscina
Zona comunitària exterior

62,50 m² de làmina d’aigua
1.389,70 m² (inclosa la piscina)

FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’parova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’paprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost
de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 7 de maig de
2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 8 i 13 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 SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL la llicència d’obres
majors per a la construcció de dos edificis aïllats amb 24 habitatges, 4 locals comercials,
34 places d’aparcaments, 24 trasters i zona comunitària amb pisina al solar situat al C
FUTUR, 7-11, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 3.510.508,94 € objecte
de llicència, amb les següents condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa
urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució al interessat 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 l’arxivament de les actuacions,
en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
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a/ En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb materials
similars als de les façanes.
b/ Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici que
s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb càrrec al
titular d’aquesta llicència.
c/ També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública amb
bastides o contenidors.
d/ Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la legislació
vigent.
e/ Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient per a
una possible estació transformadora d’electricitat.
f/ Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g/ En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de 25m., a
la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat connectat a la
instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals determinaran el lloc de la
instal·lació i les seves característiques.
h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període de
durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà d’instal·lar un
tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués xarxa de
sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del corresponent
ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la convenient llicència.
12. ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques, números i
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La primera
abans d’iniciar-les –acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i l’última quan ,
finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera ocupació.
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.
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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:
a) Els usos dels locals en planta baixa estan limitats, segons el projecte aportat i en
aplicació
de la Normativa urbanística en matèria de reserva de places d’aparcament, a usos
comercials exceptuant oficines, despatxos, bancs o similars.
b) Prèviament a l’inici de les obres cal sol·licitar i obtenir l’autorització de la retirada del
mobiliari urbà afectat.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
52.657,63 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques)
Referència
0005387

Tipus d’ingrés
FIANCES: Dipòsits i Garanties
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Núm. Rebut
2076699 / 0

Import
80588,79 €

Data Ingrés
19-02-2018

Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).
17. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PEL MANTENIMENT
DEL MEDI NATURAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2018. EXP. 371/2018/TERRITORI-E
Antecedents o Fets
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 4U052 1720C 21000 del
pressupost 2018 prorrogat el 2019.
Fonaments de dret
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 2 d’abril de 2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa.
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 14 de desembre de 2018 que consta a l’expedient.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració.
Vista la proposta del director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada
de l’Àrea de Serveis Territorials de 9 de maig de 2019.
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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 reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del Servei de Manteniment de Medi Natural preventiu del mes
de desembre de 2018 ha estat conformada per part del servei gestor d’acord amb
l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment injust per part de
l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la tramitació de
l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i aprovant les
factures emeses per PROJECTES I JARDINERIA EL ROURE SL (B62667308),
d’import total 9.530,54 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PROJECTES I JARDINERIA EL ROURE SL
NIF/NIE: B62667308
Número de factura: 2018/A/3848
Data de factura: 13/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U052 1720C 21000
Import: 9.530,54 €
Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

18. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS A
LA MEMÒRIA VALORADA DE LA PAVIMENTACIÓ DE L’AVINGUDA BIZET. EXP.
63/2019/TERRITORI-E
En data 24 de d’agost de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament la
“Memòria valorada de la pavimentació de l’Avinguda Bizet”.
En data 28 de setembre de 2010, mitjançant decret de regidor delegat, es va adjudicar
el contracte de l’execució de les obres de la “Memòria valorada de la pavimentació de
l’Avinguda Bizet” a l’empresa EUROPEA DE ASFALTOS SL, NIF A78849403.
En data 4 d’octubre de 2010 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres de la “Memòria valorada de la pavimentació de l’Avinguda Bizet”.
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En data 24 de novembre de 2010 es van rebre les obres de la “Memòria valorada de la
pavimentació de l’Avinguda Bizet”.
En data 31 de març de 2017 el sr.
, apoderat de l’empresa
PABASA EUROASFALT SA, NIF A08348039, anteriorment EUROPEA DE ASFALTOS
SL, NIF A78849403, va sol·licitar la devolució de la garantia definitiva constituïda per a
respondre de la correcta execució de les obres la “Memòria valorada de la
pavimentació de l’Avinguda Bizet” d’import 4.925,00€.
Vist el certificat d’execució d’obra emès pel sr.
obres, de data 15 de novembre de 2010.

, director de les

Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic del Servei de Projectes i Obres, en data 25
de març de 2019, 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 i informa
favorablement sobre la liquidació del contracte i devolució de l’aval de la “Memòria
valorada de la pavimentació de l’Avinguda Bizet”.
Atès el que disposa els atricles 90 i 218 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, pel què fa a la devolució i cancel·lació de les garanties i
recepció i termini de garantía.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 26 de març de 2019, el certificat d’execució d’obra emès
pel sr.
, director de les obres, de data 15 de novembre de 2010 i
l’informe emès per l’arquitecte tècnic del Servei de Projectes i Obres de data 25 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 la liquidació del contracte de les obres corresponents a la
“Memòria valorada de la pavimentació de l’Avinguda Bizet” sense saldo a favor de
cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 4.925,00 € a l’empresa PABASA
EUROASFALT SA, NIF A08348039.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
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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.
6./.ASSUMPTES URGENTS
L’alcaldessa explica que s’han de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local, per
raons d’urgència, sis 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 L’OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A POLICIA LOCAL ANY 2019 Exp.
146/2019/RRHH-E

El Ple, en la sessió extraordinària de 1 de febrer de 2018, aprovà definitivament,
mitjançant el Pressupost, la plantilla de personal de l’entitat local per a l’exercici de
2018. En aquesta plantilla consten un total de 525 places vacants entre personal
funcionari, laboral i eventual.
Hi ha 8 empleats municipals adscrits a la Policia Local que han sol·licitat acollir-se a la
jubilació anticipada a l’empara del que preveu el Reial Decret 1449/2018, de 14 de
desembre, pel que s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor de
les policies locals al servei de les entitats que integren l’Administració local.
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans en data 9 de maig de 2019 conclou
que, l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Rubí per a l’any 2019 podrà estar
constituïda per un número màxim de nou places, vuit de les quals provenen de la taxa
de reposició addicional per a la jubilació anticipada del col·lectiu de la policia local
durant l’any 2019, que s’hauran de descomptar de l’oferta pública de l’any vinent; sens
perjudici de les places que es puguin incloure per promoció interna. D’aquestes, tres
podran reservar-se per a la modalitat de mobilitat horitzontal per a la categoria d’agent
de la policia local. Les places ofertades han de trobar-se vacants i dotades
pressupostàriament i no incloses en cap altra oferta anterior.
Vist l’informe econòmic emès per 16 de maig de data 2019, pel que es conclou en
síntesi que hi ha consignació pressupostària adequada i suficient per atendre aquesta
proposta d’oferta pública.
Vist el requeriment de la Intervenció Municipal, de data 21 de maig de 2019, pel qual
sol·licita un informe jurídic que validi la proposta, d’acord amb el que disposa l’article 6
del RD 424/2017 de 28 d’abril.
Vist l’informe jurídic emès pel Servei de Recursos Humans, de data 21 de maig de
2019, d’acord amb el requeriment esmentat en el punt anterior.
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Per respondre del pagament s’ha confeccionat el document comptable, en fase prèvia
RC, núm. 920190003647.
Les actes de la Mesa Negociadora de dates 26 d’abril i 3 de maig de 2019 posen de
manifest que, entre d’altres temes, s’ha tractat amb la representació dels empleats
municipals la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any en curs.
El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP),en el seu article 70, configura l’oferta
d’ocupació pública com un instrument de la planificació dels recursos humans, tot
establint que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que
s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte
d’oferta pública d’ocupació.
El Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en el seu article 56, i 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 en matèria de funció pública (articles 25 i següents), estableixen
que l’oferta pública d’ocupació de cada entitat, estarà constituïda per les places
vacants dotades pressupostàriament que, a proposta dels departaments, es considerin
necessàries poder cobrir per personal de nou ingrés, per tal de garantir el
funcionament adequat dels serveis.
L’article 57 del Reglament de Personal, preveu que l’oferta s’ha d’aprovar dins del
primer trimestre de cada any natural. Un cop aprovada s'ha de publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de
l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació coordinada amb la
resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions públiques, i
se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat
de Catalunya.
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, i el Decret
233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i
mobilitat de les policies locals, pel que fa al personal de la Policia Local, preveuen en
els seus article 31 i 6 respectivament que, l’accés a la categoria de caporal de l’escala
bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de l’escala intermèdia, es fa per
promoció interna, mitjançant concurs oposició. I pel cas de la categoria d’agent de
l’escala bàsica el procés selectiu serà per oposició o per concurs oposició, en
convocatòria lliure.
A l’empara del que preveu l’article 41 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies local, els
ajuntaments poden utilitzar els sistema de concurs de mobilitat horitzontal per a proveir
places de les categories de personal funcionari de carrera dels cossos de policia local
respectius. En el cas de la categoria d’agent de l’escala bàsica, els ajuntaments
solament poden reservar per als concursos de mobilitat horitzontal un nombre màxim
de places reservades a la mobilitat horitzontal.

97

En absència de l’aprovació de la llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2019, es pren com a referència la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018. Així, l’article 19.Uno de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals
de l’Estat, que té caràcter bàsic, estableix que la incorporació de nou personal al
sector públic, està subjecte a una taxa de reposició ordinària del 115% per al cas
específic de la Policia Local, sempre que es respectin les disponibilitats
pressupostàries del Capítol 1 del pressupost municipal.
La disposició addicional 165a de la mateixa Llei 6/2018, en relació amb la disposició
transitòria 2a del Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel que s’estableix el
coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor de les policies locals al servei de les
entitats que integren l’Administració local, preveu que es pot aplicar una taxa
addicional que vindrà determinada pel número de baixes que es prevegin en aquest
exercici com a conseqüència de la jubilació anticipada dels policies locals, i aquesta
s’haurà de descomptar a l’exercici següent.
D’acord amb allò que preveu la Llei de PGE, article 19.un.7, les places ofertades en
promoció interna no computen als efectes del límit màxim de places derivat de la taxa
de reposició.
Atès allò que disposa l’article 37.1.l) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els criteris
generals de les ofertes públiques d’ocupació són matèria objecte de negociació.
Per tot això, en virtut de la competència atorgada l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i per l’article 53.1 h) del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de
Catalunya, aquesta Alcaldia Presidència en ús de les atribucions que té conferides,
La Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia núm. 2015002290 de data 25.06.2015
és l’òrgan competent per delegació d’Alcaldia a l’Ajuntament de Rubí, atès el que
disposa la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local.
Vista la proposta del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals i de la directora de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 21 de maig de 2019 i dels informes, tècnic i econòmic, de
data 9 i 16 de maig 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.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2019 en els
següents termes:
RÈGIM FUNCIONARIAL

98

Categoria

Gr

Núm
Vac
ants

Sistema
selecció

Procés

AGENT

C2

6

Oposició

Torn lliure

AGENT

C2

3

Concurs

Mobilitat
horitzontal

Serveis
especials.
Policia Local.

CAPORAL

C2

3

ConcursOposició

Promoció
interna

Serveis
especials.
Policia Local.

SERGENT

C1

1

ConcursOposició

Promoció
interna

Escala

Subescala/
classe

Escala
d’administració
especial
Escala
d’administració
especial

Serveis
especials.
Policia Local.
Serveis
especials.
Policia Local.

Escala
d’administració
especial
Escala
d’administració
especial

Segon.- Aquesta oferta serà objecte d’una posterior revisió, si la regulació de la nova
llei de pressupostos que finalment s’aprovi per a l’any 2019 difereix de la del 2018,
atès que s’ha pres com a referència l’actual regulació que, de la taxa de reposició
d’efectius, fa la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i comunicar als òrgans
de l'Administració de l'Estat que correspongui, i trametre còpia a la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar aquesta resolució als representats de personal, i si s’escau, a les
seccions sindicals de la Corporació

2. ASSIGNAR PROVISIONALMENT DE PERLLOMGACIÓ
OBSERVATORI CIUTAT EXP. 163/2019/RRHH-E

JORNADA

TÈCNIC

En data 14 de febrer de 2019 es publica l’Anunci amb els resultats finals del procés
selectiu convocat per cobrir, mitjançant promoció interna, una plaça de Tècnic/a
Observatori Ciutat, grup A1 (Sel. 17/2018), d’acord amb els quals la senyora
, amb DNI
, resulta la guanyadora i es proposada per
ser contractada.
Mitjançant proposta de decret regidor delegat 154/2019/RRHH-E s’adscriu a la
treballadora
al lloc 1.814- Tècnic/a observatori ciutat,
d’acord amb el següent detall:
Codi
Lloc

Denominació

Ambit o servei
d'adscripció del

Gr /
SGr

Tipus
Lloc
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Escala,
Subesc.

i

Forma
Provis

CD

CE

Cond.
Especials

1.814

TÈCNIC
OBSERVATORI
CIUTAT

lloc
U087 - GABINET
D'ESTUDIS I
ESTADÍSTICA

A1

F/L/E

Classe

L

PERSONAL
LABORAL

C

20

32

Jornada
habitual

En data 14 de maig de 2019, el coordinador de l’Àmbit d’Alcaldia juntament amb el vist
i plau del gerent en funcions, emet un informe mitjançant el qual es proposa, entre
d’altres qüestions, ampliar la dedicació del lloc de treball 1.814.-Tècnic/a Observatori
Ciutat, per tal que consti una perllongació de jornada de 2,5 hores setmanals fins a
completar les 40 hores setmanals, amb un complement atribuït de forma temporal fins
a la propera valoració de lloc de treball o modificació de la RLT.
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans de data 20 de maig de 2019,
en el que s’informe que és possible assignar provisionalment un complement de
jornada perllongada, per import de 195,09 euros bruts mensuals, a favor de la senyora
, fins que aquesta mesura s’incorpori a la propera modificació de la RLT, davant
la necessitat manifestada pel coordinador de l’Àmbit d’Alcaldia i el gerent en funcions
en l’informe de data 14 de maig de 2019.
Vist l’article 11 de l’Acord sobre retribucions, d’aplicació al personal laboral de
l’Ajuntament de Rubí regula el factor de jornada perllongada que compensa aquells
llocs que tenen establerta una jornada superior a la general convinguda.
D’acord amb el que estableix l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local, reconeix a les Administracions Públiques la potestat reglamentària i
d’autoorganització en relació amb els articles 73 de l’EBEP, l’article 67 del 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 en matèria de funció
pública, i l’article 141 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel que
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Vista la proposta del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals i de la directora de l’Àrea de
Serveis Centrals de data 20 de maig de 2019, i vist l’informe del servei de Recursos
Humans de data 20 de maig 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.- Assignar un complement de jornada perllongada, per import de 195,09 euros
bruts mensuals, al lloc de treball Tècnica Observatori Ciutat, i a la seva ocupant la
, a partir de l’1 de juny de 2019 i fins que aquesta mesura s’incorpori a
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la propera modificació de la RLT, davant la necessitat manifestada pel coordinador de
l’Àmbit d’Alcaldia i el gerent en funcions en l’informe de data 14 de maig de 2019.
Segon.- Incoar expedient de modificació de la RLT en el sentit de modificar les
condicions especials afegint la necessitat de la perllongació de jornada.
Tercer.- Aprovar el document comptable en fase AD, amb número d’apunt previ,
920190003623 per fer front a la despesa corresponent a l’assignació del complement
jornada perllongada.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les seccions sindicals de la
corporació.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al superior jeràrquic corresponent, a la
comptabilitat municipal i a la Intervenció General de l’Ajuntament de Rubí.

3. INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS DE GESTIÓ MUNICIPAL TAO. EXP.
4/2019/CSO
Vista la necessitat de licitar el contracte de servei de Manteniment de les Aplicacions
de Gestió Municipal TAO.
El pressupost base de licitació és de 129.248,76 €, i d’acord amb l’article 100 de la
LCSP correspon al límit màxim de despesa que l’òrgan de contractació pot
comprometre per aquest contracte, inclòs IVA, i el seu desglossament és el següent:
106.817,16 €, pressupost net
22.431,60 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
La durada del contracte serà de 2 anys comptadors a partir de la data següent a la de
formalització del contracte.
Aquest contracte es tipifica com a contracte de serveis d’acord amb el que estableix
l’article 17 de la LCSP i no està sotmès a regulació harmonitzada, ja que el seu valor
estimat no sobrepassa el límit de 221.000 € establert per als contractes de serveis a
l’article 22.1.b) de la LCSP.
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
elaborats per a l’esmentada contractació.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
Atès que la forma de contractació serà mitjançant procediment obert previst a l’article
156 i següents de la LCSP, amb un únic criteri d’adjudicació i la tramitació de
l’expedient té caràcter ordinari.
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Atès que la presentació de proposicions i documents es farà, exclusivament, per
mitjans electrònics a través de la plataforma de contractació pública electrònica
VORTAL: https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi
Vist l’article 116 i 117 en relació amb l’article 28 de la LCSP pel que fa a l’inici i
aprovació de l’expedient de contractació.
Vist que aquest contracte és susceptible de recurs especial en matèria de Contractació
d’acord amb el previst a l’article 44.1 i següents de la LCSP.
Vist l’informe de Secretaria de data 20 de Maig de 2019, vista la proposta de la
directora de Serveis Centrals i del regidor delegat de Serveis Centrals de data 21 de
Maig de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de servei
de Manteniment de les Aplicacions de Gestió Municipal TAO.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques elaborats per a aquesta licitació.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP el pressupost base de licitació és de 129.248,76
€, correspon al límit màxim de despesa que l’òrgan de contractació pot comprometre
per aquest contracte, inclòs IVA, i el seu desglossament és el següent:
106.817,16 €, pressupost net
22.431,60 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
Tercer.- Procedir a la convocatòria del procediment mitjançant la publicació de l’anunci
en el perfil del contractant i en la plataforma de contractació pública electrònica
VORTAL https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi
Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
2U018 9205D 21600 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció
General per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase
prèvia núm. 920190003277 i 920199000162.
Cinquè.- Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’inici i aprovació de
l’expedient, així com l’informe tècnic justificatiu de necessitat del contracte i els plecs
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de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, tal i com s’exigeix
als articles 116 i 117 de la Llei de contractes del Sector Públic
Sisè.- Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta
contractació.

4. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
PROJECTE DE CÀMERESDE VÍDEO VIGILÀNCIA AL BARRI DEL PINAR I ALS
ACCESSOS A LES URBANITZACIONS I CENTRE DE CONTROL DE CÀMERES EN
COMISSÀRIA EXP. 25/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades
al “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 289.669,11
€, IVA inclòs, per a un termini de 3 mesos, amb el següent desglossament:
239.395,96 €, pressupost net
50.273,15 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte
Materials
Ma d'obra
Maquinària

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses Benefici
generals industrial
13% (€)
6% (€)

129.237,35
24.452,08
10.836,62

16.800,86
3.178,77
1.408,76

Altres

36.647,03

4.764,11

SUMA

201.173,08

26.152,50

Valor
estimat del IVA 21%
contracte (€)
(€)

SUMA (€)

7.754,24 153.792,45 32.296,41 186.088,86
1.467,12
29.097,98 6.110,57 35.208,55
650,20
12.895,58 2.708,07 15.603,65

64,24%
12,15%
5,39%

2.198,82

18,22%

43.609,97

9.158,09

52.768,06

12.070,38 239.395,96 50.273,15 289.669,11 100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos
a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de
desembre de 2018.
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Vist l’informe tècnic emès per la tècnica del servei de Contractació i per la
coordinadora de làmbit d’Obra i Espai Públic en data 27 de febrer de 2019 referent a la
valoració dels criteris evaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les
obres previstes al “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”, del que
es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb
NIF A 08523094 ha obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de
90,25 punts, segons es fa constar al quadre resum de l’avaluació final de l’informe
esmentat i que a continuació es detalla:

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

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

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

3

A08523094

ALUMBRADOS VIARIOS
SA

67,53

2,73

5,00

5,00

10,00

90,25

5

A48027056

ELECNOR SA

70,00

1,89

5,00

5,00

1,00

82,89

6

A08522955

ETRA BONAL SA

55,83

10,00

5,00

5,00

4,00

79,83

2

B65265415

ALPHANET SECURITY
SYSTEMS SL

42,30

1,82

5,00

5,00

1,00

55,12

1

B61528956

CATALANA
DE
SEGURETAT
I
COMUNICACIONS SL

25,13

2,73

5,00

5,00

1,00

38,85

4

A08668022

APLICACIONES
ELECTRICAS ENE SA

25,97

2,73

5,00

5,00

0,00

38,70

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de febrer de 2019 per a
l’adjudicació del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda
per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a l’empresa
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094 del contracte d’obres
corresponents al “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”, per un
import de 197.177,76 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa,
donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 162.956,83 euros pressupost net i 34.220,93 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
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El termini de garantia total serà de 36 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 10 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 19 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 34 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i
29 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària
Vist el requeriment de data 19 de març de 2019, notificat electrònicament el dia 20 de
març a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094 amb núm. de
registre de sortida 2019004096 i vista la documentació aportada per l’esmentada
empresa en data 27 de març de 2019 amb núm. de registre d’entrada 2019009945 i,
atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les circumstàncies reflectides en el
certificat del Registre Electrònic de Licitadors són plenament vigents excepte el
certificat de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i del seu darrer rebut de
pagament i que s’adjunten a la documentació aportada, l’ingrés de la garantia definitiva
per un import de 8.147,84€, així com l’assegurança de responsabilitat civil per un
capital assegurat fins a 600.000€ i rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament de
la prima, la declaració relativa als riscos laborals i acreditacions per a la valoració de la
qualitat de l’equip tècnic, experiència del cap d’obra i de l’encarregat, títol acadèmic i
professional del cap d’obra i targeta acreditativa del número d’identificació fiscal NIF.
Vist l’informe favorable sobre la valoració de l’acreditació de la solvència econòmica
financera, emès en data 2 d’abril de 2019 i vist l’informe favorable sobre la solvència
tècnica emès en data 5 d’abril de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai
Públic, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa ALUMBRADOS
VIARIOS SA amb NIF A 08523094, per dur a terme les obres corresponents al
“projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria”, on es fa constar que un
cop revisada la documentació aportada per l’empresa acredita: que el cap d’obra té la
titulació requerida i una experiència de 19 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una
experiència acreditada de 29 anys i 7 mesos (5 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 24 anys i 7 mesos com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP). En conseqüència es comprova
que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa amb caràcter provisional a la
primera valoració de criteris automàtics que es va efectuar.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 d’abril de 2019 que fa seus els
informes tècnics referents a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes
econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en data 27 de febrer de 2019 per
la tècnica del servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic
l’informe de solvència econòmica emès i signat en data 2 d’abril de 2019 per la tècnica
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del servei de Contractació i l’informe de solvència tècnica emès i signat en data 5
d’abril de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, en base als quals
acorda per unanimitat dels seus membres, proposar a l’òrgan de Contractació,
l’adjudicació del contracte per a dur a terme les obres corresponents al “projecte de
càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i
centre de control de càmeres en comissaria”, a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS
SA amb NIF A 08523094.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria, signada
pel director de l’Àrea de Serveis Territorials en data 28 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Junta de Govern
Local en data 21 de desembre de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A
08523094 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de
Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 17 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A 08523094, per un import de
197.177,76 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que
compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini
d’execució del contracte serà de 3 mesos i es computarà des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 162.956,83 euros pressupost net i 34.220,93 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
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El termini de garantia total serà de 36 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 10 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència acreditada de 19 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 17 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
acreditada de 29 anys i 7 mesos (5 anys de solvència tècnica mínima requerida
establerts en la clàusula 5 del PCAP i 24 anys i 7 mesos com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP). En conseqüència es comprova que no varia la
puntuació final atorgada a l’empresa amb caràcter provisional a la primera valoració de
criteris automàtics que es va efectuar.
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte de càmeres de
vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control
de càmeres en comissaria, a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A
08523094, per l’import i termini esmentats a la primera proposició.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 9U051 1320A
62301, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190003339 i 920190003337.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
5. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE
REPARACIÓ DE L’AVDA. BARCELONA EXP. 24/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte per a l’execució de les obres contemplades
al “Projecte de reparació de l’avda. Barcelona”, aprovat definitivament per Junta de
Govern Local en data 21 de desembre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 169.781,51
€, IVA inclòs, per a un termini de 3 mesos, amb el següent desglossament:
140.315,30 €, pressupost net
29.466,21 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
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El pressupost net es desglossa de la manera següent:

PEM(€)

Benefici
industrial
6%(€)

Despeses
generals
13%(%)

Valor
estimat del
contracte €

IVA 21%
(€)

SUMA(€)

%

PERSONAL (€)
MAQUINÀRIA
(€)

30.805,74 €

1.848,34 €

4.004,75 €

36.658,83 €

7.698,35 €

44.357,18 €

26,13%

19.839,79 €

1.190,39 €

2.579,17 €

23.609,35 €

4.957,96 €

28.567,31 €

16,82%

MATERIAL (€)
PARTIDES
ALÇADES

60.266,49 €

3.615,99 €

7.834,64 €

71.717,12 €

15.060,60 €

86.777,72 €

51,11%

7.000,00 €
117.912,02 €

420,00 €

910,00 €

8.330,00 €

1.749,30 €

10.079,30 €

5,94%

7.074,72 €

15.328,56 €

140.315,30 €

29.466,21 €

169.781,51 €

100%

CONCEPTE

TOTAL

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte de reparació de l’avda. Barcelona”.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i la coordinadora
de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 19 de març de 2019 referent a la valoració
dels criteris avaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres
previstes al “projecte de reparació de l’avda. Barcelona”, del que es desprèn que
l’oferta presentada per l’empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF B66533456 ha
obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un total de 88,81 punts, segons
es fa constar al quadre resum de l’avaluació final de l’informe esmentat i que a
continuació es detalla:

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

Puntuació
Puntuació
termini
experiència
garantia
cap d'obra >
>12 mesos
2 anys
(fins a 10
(fins a 5
punts)
punts)

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

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

Total
Puntuació
(màxim
100 punts)

Núm.
Plica

NIF

3

B66533456

ASFALTOS
BARCINO, SL

67,38

10,00

5,00

5,00

1,43

88,81

7

B66888645

CONSPAI SL

70,00

7,89

0,00

5,00

1,43

84,32

6

A58425760

ROGASA
CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS SAU

64,24

7,89

5,00

5,00

0,71

82,85

2

B64410327

CONSTRUCCIONES
FERTRES SL

52,65

7,89

5,00

5,00

1,43

71,98

5

B86629201

FERKUMA
MAQUINARIA SL

43,12

7,89

4,00

5,00

10,00

70,02

LICITADORA
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1

B66226234

TEMPO
FACILITY
SERVICES,SLU

10,33

4,74

5,00

5,00

0,71

25,78

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 19 de març de 2019 per a l’adjudicació
del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda per unanimitat
proposar l’adjudicació a l’empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF B66533456 del
contracte d’obres corresponents al projecte de reparació de l’avda. Barcelona, per un
import de 135.459,50 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa,
donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 111.950,00 euros pressupost net i 23.509,50 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 76 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 17 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5.4 del PCAP i 15 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 40 anys
(5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5.4 del PCAP i
35 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta
valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del
cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Vist el requeriment de data 19 de març de 2019, notificat electrònicament en la
mateixa data a l’empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF B66533456 amb núm. de
registre de sortida 2019004444 enviada i notificada en data 16 de març de 2019 i vista
la documentació aportada per l’esmentada empresa en data 2 d’abril de 2019 amb
núm. de registre d’entrada 2019010481 i, atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat,
que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre Electrònic de Licitadors
són plenament vigents excepte el certificat d’estar al corrent de pagament amb les
seves obligacions tributàries vers l’Agència Tributària i certificat d’estar al corrent de
pagament vers la Seguretat Social i que els adjunta amb la documentació, l’ingrés de
la garantia definitiva per un import de 5.597,50€, així com l’assegurança de
responsabilitat civil per un capital assegurat fins a 600.000€ i rebut acreditatiu d’estar
al corrent de pagament de la prima, la declaració relativa als riscos laborals, i la targeta
acreditativa del número d’identificació fiscal.
Vist l’informe emès en data 9 d’abril de 2019 per la coordinadora de l’àmbit d’obra i
espai públic, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa ASFALTOS
BARCINO SL amb NIF B66533456, per dur a terme les obres corresponents al
projecte de reparació de l’avda. Barcelona, on es fa constar que un cop revisada la
documentació aportada per l’empresa acredita: que el cap d’obra té la titulació
requerida i una experiència de 17 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida
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establerts en la clàusula 5 del PCAP i 15 anys com a criteri d’adjudicació establerts en
la clàusula 7 del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència
de 40 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5
del PCAP i 35 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).
En conseqüència es comprova que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa
amb caràcter provisional a la primera valoració de criteris automàtics que es va
efectuar.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del projecte de reparació de l’avda. Barcelona, signada per la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 21 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Junta de Govern
Local en data 21 de desembre de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF
B66533456 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de
Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data ..... de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF B66533456, per un import de
135.459,50 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que
compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El
termini d’execució del contracte serà de 3 mesos i es computarà des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 111.950,00 euros pressupost net i 23.509,50 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
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El termini de garantia total serà de 76 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 17 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5.4 del PCAP i 15 anys com a criteri d’adjudicació
establerts en la clàusula 7 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 40
anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5.4 del
PCAP i 35 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al “projecte de reparació de
l’avda. Barcelona”, a l’empresa ASFALTOS BARCINO SL amb NIF B66533456, per
l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
1532B 60900, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190002664 i 920190002666.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
6 ADJUDICAR EL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL "PROJECTE DE
FORMACIÓ DE PLATAFORMA I UBICACIÓ DE CASTETES PROVISIONALS DE
VESTIDORS I BAR EN EL TALÚS NORD-EST DEL CAMP DE FUTBOL DEL 25 DE
SETEMBRE". EXP. 15/2018/COOS
Vista la necessitat d’adjudicar el contracte de l’execució de les obres contemplades al
“Projecte de formació de la plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i
bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de setembre”.
Vist que l’anterior licitació d’aquest contracte, corresponent a l’expedient de
contractació 4/2018/COOS, es va declarar deserta mitjançant Decret d’Alcaldia
5654/2018 de 26 de novembre.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 219.524,07
€, IVA inclòs, per a un termini de 90 dies, amb el següent desglossament:
181.424,85 €, pressupost net
38.099,22 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
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El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Despeses Befici
generals industrial
13%(€)
6%(€)

Concepte

Pressupost
Execució
material (€)

Ma d'obra

34.332,14

4.463,18

2.059,93

Materials

69.974,69

9.096,71

4.198,48
467,15
2.421,91
9.147,47

Maquinària

7.785,79

1.012,15

Altres

40.365,24

5.247,48

SUMA

152.547,86

19.819,52

Valor estimat
IVA
del
21%(€)
contracte(€)

SUMA(€)

%

40.855,25 8.579,60 49.434,85 22,52%
83.269,88 17.486,68 100.756,56 45,90%
9.265,09 1.945,67 11.210,76
5,11%
48.034,63 10.087,27 58.121,90 26,47%
181.424,85 38.099,22 219.524,07 100,00%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte de formació de plataforma i ubicació de casetes provisionals de
vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de setembre”.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Decret d’Alcaldia núm. 5874/2018 de data 5 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 10 de
desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i la coordinadora
de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en data 24 de gener de 2019, referent a la valoració
dels criteris avaluables de forma automàtica i proposta d’adjudicació de les obres
contemplades al projecte de formació de plataforma i ubicació de casetes provisionals
de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de Setembre, del que
es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa IBERLAND INMUEBLES Y
REFORMAS SL amb NIF B63411466 ha obtingut la millor valoració dels criteris
automàtics amb un total de 90,83 punts, segons es fa constar en quadre resum de
l’avaluació final de l’informe esmentat i que a continuació es detalla:

Núm.
Plica

2

1

NIF

LICITADORA

IBERLAND,
INMUEBLES Y
B63411466
REFORMAS
S.L.
ESTRUCTURAS
B66045840
VILOVI SL

Puntuació
treballadors a
contractar en
Total
situació legal Puntuació
de
(màxim
desocupació 100 punts)
(fins a 10
punts)

Puntuació
oferta
econòmica
(fins a 70
punts)

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

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

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

70,00

4,17

5,00

5,00

6,67

90,83

41,69

10,00

5,00

5,00

10,00

71,69

112

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 24 de gener de 2019, que fa seu
l’informe esmentat i acorda per unanimitat proposar l’adjudicació a l’empresa
IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL amb NIF B 63411466 el contracte d’obres
corresponents al projecte de formació de la plataforma i ubicació de casetes
provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de
Setembre, per un import de 181.765,93 (iva inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, atès que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 150.219,78 euros pressupost net i 31.546,15 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 30 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres,
entre d’altres recursos, a un cap d’obra amb una experiència de 22 anys (dos anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys com
a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i a un encarregat amb una
experiència de 25 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del
PCAP). Aquesta valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència del cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a
adjudicatària.
Vist el requeriment emès a l’empresa IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL
amb NIF B63411466 de data 30 de gener de 2019 amb núm. de registre de sortida
2019001458, notificat el dia 15 de febrer de 2019, i vista la documentació aportada per
l’esmentada empresa en data 21 de febrer de 2019 amb núm. de registre d’entrada
2019006516 i, atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les circumstàncies
reflectides en el certificat del Registre Electrònic de Licitadors han experimentat
variació atès que han estat actualitzades i que per acreditar-ho aporten certificat
d’estar al corrent de pagament d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions
tributàries vers l’Agència Tributària de Catalunya, certificat d’estar al corrent de
pagament vers la Seguretat Social i el certificat de situació en el cens d’Activitats
Econòmiques de l’AEAT, el justificant de l’ingrés de la garantia definitiva per un import
de 7.510,99€, la declaració relativa als riscos laborals degudament signada i segellada
(Annex IV del plec de clàusules administratives particulars), així com una declaració
responsable i la documentació acreditativa del criteri d’adjudicació relatiu a
l’experiència de l’equip tècnic (cap d’obra i encarregat d’obra).
Vist l’informe emès en data 5 de març de 2019 per la tècnica de l’àmbit d’Obra i Espai
Públic, pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa IBERLAND,
INMUEBLES Y REFORMAS SL amb NIF B 63411466, per dur a terme les obres
corresponents al “Projecte de formació de la plataforma i ubicació de casetes
provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de
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Setembre”, en el que es fa constar que, un cop revisada la documentació aportada per
l’empresa, es conclou que consta acreditat: que el cap d’obra té la titulació habilitant i
una experiència en treballs de cap d’obra i en estudis tècnics d’obra de 12 anys (2
anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 10
anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP), i que
l’encarregat d’obra té una experiència acreditada de 25 anys (5 anys de solvència
tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys com a criteri
d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP. En conseqüència es comprova que
no varia la puntuació final atorgada a l’empresa amb caràcter provisional a la primera
valoració de criteris automàtics que es va efectuar.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 9 d’abril de 2019 que fa seu l’ informe
tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes econòmiques i
proposta d’adjudicació emès i signat en data 24 de gener de 2019 per la tècnica del
Servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, i l’informe
tècnic emès en data 5 de març de 2019 per la tècnica de l’àmbit d’Obra i Espai Públic,
pel qual s’informa favorablement la solvència de l’empresa IBERLAND, INMUEBLES Y
REFORMAS SL amb NIF B 63411466, en base als quals acorda per unanimitat dels
seus membres, proposar a l’òrgan de Contractació, l’adjudicació del contracte per a
dur a terme les obres corresponents al “Projecte de formació de la plataforma i
ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de
futbol del 25 de Setembre”, a l’empresa IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL
amb NIF B63411466.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu de la formació de la plataforma i ubicació de casetes provisionals de
vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de Setembre, signada per
l’arquitecta municipal en data 20 d’agost de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament en sessió de Ple en
data 19 de juliol de 2018.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL
amb NIF B 63411466 consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores
de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 10 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL amb NIF B 63411466, per un
import de 181.765,93 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, per
a un termini de 90 dies, atès que compleix amb les condicions requerides en el plec
de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha
estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la
clàusula 7 del PCAP. El termini d’execució del contracte es computarà des de la data
de formalització de l’acta de comprovació de replanteig si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de
l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es disposa la clàusula 3.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 150.219,78 euros pressupost net i 31.546,15 euros
en concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 30 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres,
entre d’altres recursos, a un cap d’obra amb una titulació habilitant i una experiència
acreditada de 12 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la
clàusula 5 del PCAP i 10 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7
del PCAP) i que l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència acreditada de
25 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del
PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP).
Segon.- Adjudicar el contracte d’obres corresponents al “Projecte de formació de la
plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del
camp de futbol del 25 de Setembre”, a l’empresa IBERLAND, INMUEBLES Y
REFORMAS SL amb NIF B 63411466, per l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045
3420C 62202, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm. 920190001669 i 920190001668.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
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7./. TORNS OBERT DE PARAULES

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