ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 15/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 24 d'abril de 2019
Hora: de 12:00 a 12:40
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCADOS
Alcaldessa
1a tinenta Alcaldia
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Regidor
Secretaria general
Gerent
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Maria Mas Arrufat
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Sergio Garcia Roig
Marta Cuesta García
José Luis Ariño Buil
Sandra Cerdà Gómez

PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
No adscrit

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 24 d'abril de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 14/2019/JGL, DE 12
D’ABRIL

2./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES AMB NÚMERO DE RELACIÓ COMPTABLE
A/2019/493 AMB L'APROVACIÓ DEL DOCUMENT COMPTABLE D'ATLANTIDA. EXP.
19/2019/CIUTAT-E
Vist el document comptable trames per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
per tal de realitzar la seva tramitació.
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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/2019/493, d’operació prèvia comptabilitzada,
corresponent al document relatiu en fase ADO i número d’apunt previ 920190001403, i
subjecta a aprovació de la Junta de Govern Local.
Vist l’informe de Secretaria, de data 23 de març de 2018, de necessitats de
contractació i limitacions dels contractes menors.
Vista la proposta del regidor delegat i del director de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de data 14 de març de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment s’ha
relacionat amb número de relació comptable A/2019/493 i amb un import de 36,00 €
2-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
2. APROVAR ELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA
EN CENTRES DE TREBALL DELS ALUMNES PARTICIPANTS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓ I INSERCIÓ AUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I CÀTERING. EXP.
28/2019/CIUTAT-E
Atès que en data 31 de gener del 2018, es va publicar al DOGC núm. 7548 la
Resolució ENS/94/2018 del 22 de gener, per la qual s'obre el procediment
d'autorització i el de comunicació per impartir Programes de Formació i Inserció en el
curs 2018-2019.
Vist que aquesta mateixa Resolució (ENS/94/20018 del 22 de gener) obre
convocatòria per impartir programes de formació i inserció el curs 2018-2019,
adreçada a centres, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del
Departament d'Ensenyament i a establiments, tant als que han ofert els programes el
curs 2017-2018, com als que participin de nou en aquesta oferta.
Atès que en data 19 d’abril del 2018 publica la Resolució de la directora dels Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental, relativa als
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establiments i centres educatius privats autoritzats per impartir Programes de
Formació i Inserció, el curs escolar 2018 – 2019.
Vista la Resolució ENS/94/2018 del 22 de gener, per la qual s'obre el procediment
d'autorització i el de comunicació per impartir Programes de Formació i Inserció en el
curs 2017-2018.
Atès l’article 12 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació
professional inicial, disposa que el Departament d'Ensenyament ha de subscriure els
acords i convenis amb les empreses i institucions per tal de facilitar la realització del
mòdul professional de formació en centres de treball.
Atesa la Resolució de la directora dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament al Vallès Occidental, relativa als establiments i centres educatius
privats autoritzats per impartir Programes de Formació i Inserció, el curs escolar 2018
– 2019.
Atès que el conveni de col·laboració té per objecte articular la formació pràctica en
centres de treball de l’alumne participant en els Programes de Formació i Inserció. La
formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en cap
cas implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.
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 4 d’abril de 2019 i de l’informe tècnic de data 4 d’abril de 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí, els alumnes
participants en el Programa de Formació i Inserció Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering i
les empreses següents:
•
•
•
•
•
•
•

El bon gust
Gori
Frankfurt Nara
Tagliatella
Aluju
El racó de la Sidra
Els Arcs
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•
•
•

Flavio Augusto d‘Aviro (La popular)
La Rampa 23
Bar Restaurante Gómez

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

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/10 COM A RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIT. EXP. 16/2019/INTERVEN-E
Atès que s’han presentat les factures de la relació F/2019/10 per import 7.667,71 €.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis o obres,
dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
servei gestor
Atès que hi ha saldo disponible a les aplicacions pressupostàries corresponents.
Vistos els articles 175 i 176.1 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en els que es determina que amb càrrec a l’estat de despeses només es poden
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant l’ establert en el paràgraf anterior, l’article 176.2.b) del TRLRHL i el 26.2.b)
del RD 500/1990, regulen la possibilitat del reconeixement d’una obligació en exercici
corrent que deriva d’una despesa degudament autoritzada i compromesa (AD) en
exercicis anteriors.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost 2018 prorrogat al 2019.
Vist l’informe d’Intervenció de data 3 d’abril de 2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdit.
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 4 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.
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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 el reconeixement extrajudicial de crèdit així com la fase de
reconeixement de l’obligació de la despesa, i conseqüentment aprovar les factures
emeses en la relació F/2019/10 per import total de 7.667,71 €
Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal

2. APROVAR LA RELACIÓ A-2019-341 DE PROPOSTES DE DESPESA DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS EN FASE ADO - DE DIETES DELS MEMBRES DE TRIBUNALS
QUALIFICADORS DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS. EXP. 6/2019/SCENTRALS-E
Vistos els documents comptables tramesos 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/2019/341, d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a aprovació de la Junta de
Govern 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.
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en data 28 d’abril de 2017.
Vista la proposta de la directora i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals de data 12
de març de 2019, que consten a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer:Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació comptable A/2019/341 i amb import de
1.066,56€.
Segon: Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per la seva comptabilització en
fase definitiva.
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4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA DE LA FACTURA
PRESENTADA PER
, ESTERILITZACIONS DE GATS.
EXP. 93/2019/PERSONES-E
1.
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.
2.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis,
dels quals gaudeix l’Ajuntament.
3.
Vist que l’import és de 2.286,90 € i ha estat associat amb un document OPA a
l’aplicació pressupostària 3U035 3111A 22799 del pressupost de l’exercici 2018,
prorrogat al 2019.
4.
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.
5.
D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici
2018, prorrogat al 2019.
Vist l’informe de Secretaria, de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 27 de febrer de 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
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NIF
Proveïdor

Proveïdor

Import

2.286,90 €

Número
previ

apunt Aplicació
pressupo
stària
920190000981
3U0353111A22799

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària assenyalada al pressupost del 2018 prorrogat al
2019.
Tercer.- Traslladar aquest acord a Comptabilitat i Intervenció.

2. APROVAR EL RECONEIXIEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA
D'IBERCONTROL, FACTURA MES DE NOVEMBRE DE 2018, CONTROL DE PLAGUES.
EXP. 92/2019/PERSONES-E
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.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Vist que l’import total és de 1.738,17 € i ha estat associat amb un document OPA a
l’aplicació pressupostària 3U035 3110B 22799 del pressupost de 2018, prorrogat 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, pe 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 al 2019.
Vist l’informe de Secretaria, de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019, l’informe tècnic de data 27 de febrer de 2019,
que consten a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 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

PROVEÏDOR

IMPORT

N. APUNT PREVI

Aplicació press.

B60584414

Ibercontrol

1.738,17 €

920190000980

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 del 2018 prorrogat al
2019.
Tercer: Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal.
3. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL AMB DYNAMICS SCP (LLOGUER
INFRAESTRUCTURES OPEN-SKATE PARC) EXP. 4/2019/SCIDC-E
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic explicatiu emès per la coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de
Ciutadania i Drets Civils de 11 de febrer de 2019.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre
de 2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de secretaria, de data 20 de març de 2018, sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’intervenció de 27de febrer de 2019.
Fonaments de dret
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Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, per el que es
regula el Regim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

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

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

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.


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


Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia
núm. 4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones amb el
vist-i-plau del director de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 19/03/2019 i dels
informes jurídic de data 21/11/2016, de secretaria de 20/03/2018, d’intervenció de
27/02/2019 i l’informe tècnic de la coordinadora de l’Àmbit de Ciutadania i Drets Civils
de data 11 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdits corresponents a la factura inclosa en el
document comptable per import de 732,36 euros.
NIF prov.
J66130022

Proveïdor
DYNAMIC SCP

Data fra.
25/01/2019
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Num. Fra.
F/2019/1.019

Import
732,36 €

N. apunt prev
920190000639

Aplicació pressupost
3U059 3370D 20300

2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2019, el corresponent crèdit amb
càrrec a l’aplicació corresponent.
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.
4. APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS ATORGADES A LA UNIÓ
ATLÈTICA RUBÍ MITJANÇANT CONVENI PER L'ACTIVITAT ESCOLAR I FEDERADA DE
LA TEMPORADA 2017-2018 I PER LA GESTIÓ DE LA PISTA D'ATLETISME DE CAN
ROSÉS DURANT L'ANY 2018 EXP. 137/2019/PERSONES-E

Assumpte: Justificació de les subvencions atorgades mitjançant conveni a l’entitat
Unió Atlètica Rubí per al programa d’activitats de la temporada esportiva 2017-18 i per
la gestió de la pista d’atletisme de Can Rosés, any 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 de maig de 2018 va
acordar l’atorgament d’unes subvencions directes, mitjançant conveni entre
l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Unió Atlètica Rubí, per als conceptes i quanties
següents:
•

Per la dinamització de l’atletisme a la ciutat de Rubí mitjançant les competicions
escolars i federades d’atletisme per la temporada esportiva 2017-2018, la
quantitat de 9.000,00 €.

•

Per a la gestió (control, manteniment i conservació) de la pista d’atletisme de Can
Rosés durant l’any 2018, la quantitat de 77.000,00 €.

Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat Unió Atlètica Rubí amb núm.
de registre d’entrada 2019001066 i 2019005132 de dates 10 de gener i 8 de febrer de
2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 12 de març de 2019 i l’informe tècnic emès pel servei d’Esports
de data 11 de març de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificades totalment les subvencions atorgades l’any 2018 segons
conveni a l’entitat Unió Atlètica Rubí, en els conceptes i quanties següents:
•

Per la dinamització de l’atletisme a la ciutat de Rubí mitjançant les
competicions escolars i federades d’atletisme per la temporada esportiva
2017-2018, la quantitat de 9.000,00 €.
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•

Per a la gestió (control, manteniment i conservació) de la pista d’atletisme
de Can Rosés durant l’any 2018, la quantitat de 77.000,00 €.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
5. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROJECTE
D'ACTIVITATS 2018. ASSOCIACIÓ RUBINENCA PER LA KULTURA AUDIOVISUAL I
MUSICAL ARKAM. EXP. 25/2019/SCIDC-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Rubinenca per la
kultura audiovisual i musical ARKAM l’any 2018.
L’Associació Rubinenca per la kultura audiovisual i musical realitza ARKAM activitats
PER promoure la cultura audiovisual i musical.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de desembre de
2018 va aprovar atorgar una subvenció de 1.986.71 € destinada al seu projecte
d’activitats per l’any 2018.
L’ Associació Rubinenca per la kultura audiovisual i musical realitza ARKAM mitjançant
instància núm. 2019001028 de data 10 de gener de 2019, presenta la documentació
justificativa de les subvencions esmentades.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 15 de
març de 2019 i de l’informe tècnic de data 06 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per totalment justificada les subvenció atorgada l’any 2018 per la quantia de
1.986.71 €
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
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6. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE "LLUITA CONTRA LA
POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL, BOTIGA SOLIDARIA". ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT
I AJUDA VEINAL (ASAV).EXP. 148/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció directa nominativa a l’entitat ASSOCIACIÓ DE

SOLIDARITAT I AJUDA VEÏNAL (ASAV) per al finançament del projecte “Lluita contra
la pobresa i l’exclusió social, Botiga solidaria”. 2018
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de setembre de
2018 va aprovar una subvenció entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació
ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT I AJUDA VEINAL (ASAV) per a l’any 2018.
Atès que se li va concedir una subvenció de 24.500,00€ € per al finançament del
projecte Lluita contra la pobresa i l’exclusió social, Botiga solidaria. 2018
L’ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT I AJUDA VEINAL (ASAV) mitjançant instància
núm.2019007632 de data 04 de març de 2019, presenta la documentació justificativa
de la subvenció esmentada.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 14 de
març de 2019 i de l’informe tècnic de data 14 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada a l’ASSOCIACIÓ DE
SOLIDARITAT I AJUDA VEINAL (ASAV) per al projecte Lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, Botiga solidaria 2018.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
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7. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA 2018,
MODALITAT F: FUNDACIÓ P LLIGA CATALANA D'AJUDA ONCOLÒGICA - ONCOLLIGA
EXP. 133/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció de la Modalitat F atorgada a l’entitat
FUNDACIÓ PRIVADA LLIGA CATALANA D’AJUDA ONCOLÒGICA. ONCOLLIGA,
any 2018.
Antecedents de fet:
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de 27 de març de 2014, va aprovar
inicialment les Bases reguladores de les subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes per a l’any 2014, i successius.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de febrer de 2016, va aprovar el Pla Estratègic
de Subvencions 2016-2018 i les fitxes corresponents a les diverses línies de subvenció
que s’han de posar en pràctica, circumstància que obliga a adaptar el contingut de la
convocatòria.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, obrí la convocatòria de
l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 27 de novembre 2018 va atorgar les
subvencions per a entitats i associacions ciutadanes, modalitat F: Subvencions a
projectes d’activitats de les entitats sociosanitàries i es va reconèixer l’obligació de
pagament de la subvenció concedida de forma anticipada a la justificació sense la
constitució de garantia i d’acord amb el que es va recollir a l’informe tècnic. Aquest
reconeixement va quedar sotmès a la condició suspensiva consistent en l’acceptació
tàcita o expressa de la subvenció atorgada per part de l’entitat beneficiària.
S’ha imputat la despesa total, per import de 4.500 €, a l’aplicació pressupostària
3U035.3110A.48000 del pressupost de l’exercici 2018, per l’activitat:
FUNDACIÓ PRIVADA LLIGA CATALANA D’AJUDA
ONCOLÒGICA. ONCOLLIGA
ACTIVITAT

NIF: 63487607
IMPORT

Programa d’Atenció Psicològica Integral i d’Atenció a Domicili (SAD)
per a persones amb càncer i les seves famílies
O, núm. apunt previ
920180011178
TOTAL

4.500,00 €
4.500,00 €

L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base 10.
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Les despeses justificades, per import igual o superior al de la respectiva subvenció,
responen de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, són
estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de la
mateixa.
Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 1, fixa el 10 de gener de 2018 com a data màxima per
justificar les subvencions concedides.
L’apartat 5 de la Base 10 atribueix a la Junta de Govern Local la competència per
aprovar la justificació, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor del servei de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de
Serveis a les Persones de data 12 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 8 de
març de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada en la seva totalitat la subvenció concedida i identificada a la
part expositiva d’aquesta resolució.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
8. ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ATORGATS EN EL MARC DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 2019. XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. 153/2019/PERSONESE
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de febrer de
2019 va aprovar el “Programa complementari per a la garantia del benestar social, el
seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, per a l’any 2019.
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Vist que la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Rubí per aquest programa és de
238.378,07 €, Codi XGL 19/X/265918.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 19 de
març de 2019 i de 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:
1.

Acceptar la subvenció de 238.378,07 euros atorgada per la Diputació de
Barcelona per al “Programa complementari per a la garantia del benestar social, el
seu règim regulador i la concessió d’ajuts”, durant l’exercici 2019, com també les
condicions per a la seva formalització i execució.

2. Aprovar l’ingrés i, conseqüentment, traslladar aquest acord a la Comptabilitat, a la
Intervenció General i a l’Oficina Pressupostària per a la comptabilització, en fase
definitiva del document comptable en fase prèvia amb número d’operació
920191000067 i número de referència 12019001450.
3. Notificar aquest acord a l’Àrea de Presidència, de la Diputació de Barcelona.

9. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LA FACTURA PRESENTADA
PER AUTOBUSES GRANOLLERS SL PEL SERVEI PREVENTIU D'AMBULÀNCIA EN LA
BTT VOLTA A RUBÍ REALITZADA AL JUNY 2018 EXP. 105/2019/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.
Atès que el proveïdor ha complert una obligació d’entrega de béns o serveis, dels
quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 3U040 3410C 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.
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D’acord amb l’article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2018
prorrogat per al 2019.
Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2016 i l’informe de secretaria de data
20 de març de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 19 de març de 2019.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 22 de març de 2019 i l’informe tècnic de data 27 de febrer de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit següent:
NIF
Proveïdor

Proveïdor

Data

Fra.
Núm.

Import

Número
apunt previ

Aplicació
pressupostària

B08267122

AUTOBUSES
DE
GRANOLLERS
SL

20/06/2018

18-01954

759,00 €

920190001080

3U040 3410C 22799

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per a aquest import
a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada.
10. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A
EXERCICIS ANTERIORS 2019 DE CONSORCI SANITARI DE TERRASSA, FACTURA
NOVEMBRE 2018. EXP. 85/2019/PERSONES-E
Fets
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
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realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic explicatiu emès per la cap de Serveis Socials.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019.
Fonaments de dret

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

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

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

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2019.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.

Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 26 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.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la factura inclosa en el
document comptable per import de 2.432,01 euros.
Proveïdor

Proveïdor

Data fra.

Fra. nº
Registre

Import

Q5856145G

CONSORCI
SANITARI DE
TERRASSA

30/11/2018

FD18-05234

2.432,01

Número apunt
previ
920190000955

Aplicació
pressupos
tària
3U033
2310C
22799

2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018 prorrogat al 2019, el
corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.
11. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A
EXERCICIS ANTERIORS 2019 DE SUARA, FACTURA SET'18. EXP. 86/2019/PERSONES-E
Fets
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic explicatiu emès per la cap de Serveis Socials.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019
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Fonaments de dret

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

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

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

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2019.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 26 de febrer de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la factura inclosa en el
document comptable per import de 143.400,49 euros.
Proveïdor

Proveïdor

Data fra.

Fra. nº
Registre

Import

Número apunt
previ

F17444225

SUARA
SERVEIS
SCCL

30/09/2018

5001901859

143.400,49

920190000954

Aplicació
pressupos
tària
3U033
2314A
22799

2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018 prorrogat al 2019, el
corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.
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3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.
12. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A
EXERCICIS ANTERIORS 2019 DE
, FACTURA
11/07 - 09/10 DEL 2018. EXP. 87/2019/PERSONES-E

Fets
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran
d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic explicatiu emès per la cap de Serveis Socials.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019

Fonaments de dret

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

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

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

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2019.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
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la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.
Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 27 de febrer de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la factura inclosa en el
document comptable per import de 3.640,00 euros.
Proveïdor

Proveïdor

Data fra.

Fra. nº
Registre

Import

Número apunt
previ

28/11/2018

27/2018

3.640,00

920190000956

Aplicació
pressupos
tària
3U033
2310C
22799

2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018 prorrogat al 2019, el
corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.
13. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A
EXERCICIS ANTERIORS 2019 DE GERIATRIA SIGLO XXI, FACTURA NOVEMBRE 2018.
EXP. 88/2019/PERSONES-E

Fets
1.- Durant el present exercici s’ha posat de manifest l’existència de despesa
corresponent a l’exercici 2018 no aplicada en aquell exercici.
2.- D’acord amb les BEP correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb
informe previ de la Intervenció, de despeses corresponents a exercicis anteriors a
imputar al Pressupost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. S’hauran

21

d’incloure a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits aquelles despeses
realitzades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell any,
quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostaries i comptables.
3.- Vist l’informe tècnic explicatiu emès per la cap de Serveis Socials.
4.- Vist l’informe jurídic de caràcter potestatiu i no vinculant de data 21 de novembre de
2016 emès pel vicesecretari accidental i Serveis Jurídics.
5.- Vist l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la
contractació municipal.
6.- Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de març de 2019

Fonaments de dret

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

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

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

Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2019.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2015002263 de data 15 de juny de 2015 de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, publicats al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
4661/2016, de 23 de novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 12 de desembre de 2016.

Vist que segons l’art. 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost l’òrgan competent
per al reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors a imputar a
l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 20 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 26 de febrer de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la factura inclosa en el
document comptable per import de 2.842,43 euros.
Proveïdor

Proveïdor

Data fra.

Fra. nº
Registre

Import

Número apunt
previ

B61523551

GERIATRIA
SIGLO XXI
SL

30/11/2018

6650002818

2.842,43 €

920190000957

Aplicació
pressupos
tària
3U033
2314C
22799

2.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018 prorrogat al 2019, el
corresponent crèdit amb càrrec a l’aplicació corresponent.
3.- Notificar la present resolució a la intervenció per la seva comptabilització.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN
HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER SERRA, 24 A NOM DE
I .
EXP. 73/2018/OB
ANTECEDENTS
Parcel·lació amb número d’expedient 000003/2016-PARURB i llicència atorgada el dia
29/11/2016.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 25/10/2018(LLGE 2018/032992),
sol·licita llicència
d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al C SERRA 24, i amb
referència cadastral 7145229DF1974N0000EU , 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 181632,78 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
018047520000023874

Import (€)
2724,49
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Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
2115497-29-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2115497

2.573,67

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 14/03/2019 i
20/03/2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i
anul·lada amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
A l’expedient consta aportada la següent documentació:
• Documentació aportada el dia 25/10/2018 amb la sol·licitud de llicència.
• Documentació aportada el dia 21/12/2018 (LLGE 2018039614) que complimenta
i modifica (projecte refós) la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 18/01/2019 (LLGE 2019002081) que complimenta
la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 08/02/2019 (LLGE 2019005075) que complimenta
la documentació inicial.
• Documentació aportada el dia 20/02/2019 (LLGE 2019006404) que complimenta
la documentació inicial.
L’habitatge/edifici projectat té una superfície total construïda de 155,64 m², format per:
Planta baixa
Porxo (50%)
Planta segona

76,53 m²
2,58 m²
76,53 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 03/04/2019 i
els informes jurídic de data 20/03/2019 i informe tècnic de data 14/03/2019 que consten
a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia
núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 28 d’abril de 2017.
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 al C SERRA 24, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de
181632,78 € 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
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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
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.
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h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11.En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà d’instal·lar
un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués xarxa de
sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del corresponent
ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la convenient llicència.
12.ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13.Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14.Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
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.
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:
2724,49 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
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Referència
2115497-29-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES

2115497

2.573,67

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).
2. RECTIFICAR L'ERRADA PER OMISSIÓ DE L'ACORD DE JGL EN SESSIÓ DEL DIA
6/02/2019, EXPEDIENT 90/2018/OB. EXP. 82/2019/CD
Antecedents
Expedients relacionats:
000181/2018-CPO

000090/2018-OB,

000079/2018-CD,

000214/2018-CPO,

Relació de fets
1. En data 6 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va acordar atorgar a
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL llicència d’obres, amb número
d’expedient d’obres 90/2018/OB, per a la modificació de forats arquitectònics en
façana de l’edifici situat a C UNIO 20, de Rubí.
2. Així mateix, en l’esmentat Acord de la Junta de Govern Local, s’ha advertit error de
transcripció en no contenir dit acord ni el termini d’execució de les obres, les
condicions generals de la llicència, ni les liquidacions corresponents.
Fonaments de dret
Article 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que estableix que l’administració pública
podrà, en qualsevol moment, rectificar d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
Vista la proposta del Director de l’Àrea de Serveis Territorials i de la regidora de l’Àrea
Territori de data 2/04/2019 i de l’informe Jurídic de data 2/04/2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia
núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 28 d’abril de 2017.
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.
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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.- Rectificar l’acord de Junta de Govern Local, de data 6 de febrero de 2019, pel
que s’acorda atorgar la llicència d’obres número 90/2018/OB, per a la modificació de
forats arquitectònics en façana de l’edifici situat a C UNIO 20, a nom de IBERLAND
INMUEBLES Y REFORMAS SL, de manera que on consta:
“S’ACORDA:
Primer.- Atorgar a IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL llicència d’obres per a
la modificació de forats arquitectònics en façana de l’edifici situat al C.UNIÓ, 20, de
Rubí.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.”
Ha de dir:
“S’ACORDA:
Primer.- Atorgar a IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL llicència d’obres per a
la modificació de forats arquitectònics en façana de l’edifici situat al C.UNIÓ, 20, de
Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 4.071,82 € 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,
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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
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
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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%.
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.
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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 EXECUCIÓ 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
€

0005744

FIANCES: Dipòsits i
Garanties

2114361-0

150,00€

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).”
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
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3. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL CARRER CAVA 36. EXP. 44/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 21 de febrer de 2019, amb registre d’entrada 2019006502,
amb DNI
sol·licita la devolució de les garanties
dipositades (exp. 44/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció
a un gestor autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la
sol·licitud de llicència d’obres majors, expedient 000081/2017-OMA, sol·licitada per les
obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Cava 36, de
Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2072684-0
Fiances per llicències d’obres 3.243,57
320170008678

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 19 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 3.243,57 €, a
amb DNI
(exp. 44/2019/DV) que corresponen
al lliurament dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys
a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 21 de febrer de
2019, amb registre d’entrada 2019006502.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
4. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DE LA CIUDAD DE MENDOZA 50.
EXP. 59/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 7 de març de 2019, amb registre d’entrada 2019007939,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties dipositades (exp.
59/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la sol·licitud de
llicència d’obres majors, expedient 000047/2017-OMA, sol·licitada per les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de la Ciudad de Mendoza 50, de
Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2071070-0
Fiances per llicències d’obres 3.577,80
320170006213

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 18 de març de 2019, que consten a
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l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 3.577,80 €, a
amb DNI
(exp. 59/2019/DV) que corresponen al lliurament dels
residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 7 de març de
2019, amb registre d’entrada 2019007939.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.

5. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
UNIFAMILIAR AÏLLAT A UN SOLAR SITUAT AL PASSATGE DE XIMELIS 10 EXP.
65/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 13 de març de 2019, amb registre d’entrada 2019008512, RUBINVER SL
amb CIF B65164220, sol·licita la devolució de les garanties dipositades (exp.
65/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la sol·licitud de
llicència d’obres majors, expedient 000075/2016-OMA, sol·licitada per les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al passatge de Ximelis 10, de Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2033642-0
09/11/2016 Fiances per llicències d’obres
3.969,64
320160007091
2033642-0
09/11/2016 Fiances per llicències d’obres
904,20
320160007092
TOTAL
4.873,84

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
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000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 19 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 4.873,84 €, a RUBINVER SL
amb CIF B65164220 (exp. 65/2019/DV) que corresponen al lliurament dels residus de
la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que, per rebre l’aval bancari del import
total de les esmentades garanties, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal,
amb l’observació de que la persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders
o una fotocòpia signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb
fotocòpia de l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la
persona autoritzada.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.

6. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏILAT AL PASSATGE DE XIMELIS 12 EXP. 66/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 13 de març de 2019, amb registre d’entrada 2019008513, RUBINVER SL
amb CIF B65164220, sol·licita la devolució de les garanties dipositades (exp.
66/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la sol·licitud de
llicència d’obres majors, expedient 000076/2016-OMA, sol·licitada per les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al passatge de Ximelis 12, de Rubí.
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Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2033645-0
09/11/2016 Fiances per llicències d’obres
3.955,56
320160007093
2033645-0
09/11/2016 Fiances per llicències d’obres
904,20
320160007094
TOTAL
4.859,76

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 19 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 4.859,76 €, a RUBINVER SL
amb CIF B65164220 (exp. 66/2019/DV) que corresponen al lliurament dels residus de
la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que, per rebre l’aval bancari del import
total de les esmentades garanties, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal,
amb l’observació de que la persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders
o una fotocòpia signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb
fotocòpia de l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la
persona autoritzada.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
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7. RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER DE CA N'ORIOL 8. EXP. 12/2019/DV
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 24 de gener de 2019, amb registre d’entrada 2019002816,
CONSTRUCCIONES G-94 SL amb CIF B60492865, sol·licita la devolució de les
garanties dipositades (exp. 12/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la
construcció a un gestor autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic
referents a la sol·licitud de llicència d’obres majors, expedient 000092/2016-OMA,
sol·licitada per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer
de ca n’Oriol 8, de Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2035339-0
23/11/2016 Fiances per llicències d’obres 4.444,13
320160008082

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 21 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de dates 11 de febrer i 18 de març de 2019, que
consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 4.444,13 €, a
CONSTRUCCIONES G-94 SL amb CIF B60492865 (exp. 12/2019/DV) que
corresponen al lliurament dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels
possibles danys a l’espai públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 24 de gener de
2019, amb registre d’entrada 2019002816.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
8.RETORNAR LES GARANTIES PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AMB AFECTACIÓ D'ESTRUCTURA, AL
CARRER DE LLOBATERAS 69. EXP. 19/2019/DV.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 31 de gener de 2019, amb registre d’entrada 2019003805,
amb DNI
, sol·licita la devolució de les garanties dipositades
(exp. 19/2019/DV) en concepte de lliurament dels residus de la construcció a un gestor
autoritzat i pels possibles desperfectes a l’espai públic referents a la sol·licitud de
llicència d’obres majors, expedient 000036/2017-OMA, sol·licitada per les obres de
rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb afectació
d’estructura, al carrer de Llobateras 69, de Rubí.
Segon.- Per part del Servei de llicències s’ha comprovat, en el Sistema d’Informació
Comptable municipal i en la documentació que consta a l’expedient, que el titular de
l’ingrés de les fiances a curt termini per execució d’obres particulars, és el mateix
interessat que sol·licita la devolució:
Núm. Rebut Data ingrés Concepte
Import (€) Manament d’ingrés
2070148-0
04/04/2017 Fiances per llicències d’obres 1.913,96
320170005011

FONAMENTS DE DRET
Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016, amb expedient
000008/2016-LLIC, relatiu a la constitució de garanties per la reparació de possibles
desperfectes ocasionats al domini públic en l’execució d’obres de caràcter particular.
Aquest acord va ser publicat al BOPB de data 25 d’abril de 2016.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 14 de març
de 2019 i dels dos informes tècnics de data 11 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Retornar les esmentades garanties d’import total 1.913,96 €, a
amb DNI
(exp. 19/2019/DV) que corresponen al lliurament
dels residus de la construcció a un gestor autoritzat i pels possibles danys a l’espai
públic.
Segon.- Comunicar a la persona interessada que l’import total de les esmentades
garanties serà ingressat al compte bancari facilitat en la sol·licitud de 31 de gener de
2019, amb registre d’entrada 2019003805.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Tresoreria municipal.
9. APROVAR EL CONVENI SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT DE RUBÍ,
L'AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL I L'EMPRESA AUTOS CASTELLBISBAL, SA PER A
LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE
TRANSPORT PÚBLICA DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE EL POLÍGONS
INDUSTRIALS DE RUBÍ I CASTELLBISBAL EXP. 29/2019/TERRITORI-E
La proposta de “Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de
Rubí i Castellbisbal, any 2018”, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa Autos Castellbisbal, SA
té per objecte la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de
transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de Rubí i
Castellbisbal.

M007

La línia Rubí – Castellbisbal, al ser vertebradora de les comunicacions entre les dues
poblacions, ja que no existeix altre mitja de comunicació entre elles, és fonamental per
assegurar la mobilitat entre els dos punts i els serveis de transport ferroviari, tal i com
consta a la Memòria Justificativa del conveni de data 21 de gener de 2019, signada pel
tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Rubí.
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Aquest servei tindrà un cost màxim per a l’Ajuntament de Rubí de 25.628,79€ que
representa el 15,19% del cost final del servei i es farà efectiu amb càrrec a la partida
pressupostària municipal 4U050 4411A 47901, on hi ha consignació pressupostària
suficient.
Tal com consta l’informe jurídic que es té per reproduït i incorporat a aquest acord, el
contingut del conveni s’ajusta a la previsió continguda als articles 110 de la Llei
26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya, a l’article 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i a l’article 49
de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, alhora que
incorpora la Memòria justificativa a que fa referència l’article 50 de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, que és un tràmit preceptiu per la
subscripció del conveni.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials
de data 12 de febrer de 2019, la memòria justificativa del conveni de col·laboració
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de
Castellbisbal i l’empresa Autos Castellbisbal, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els
polígons industrials de Rubí i Castellbisbal, de data 21 de gener de 2019, en la que
s’informa favorablement l’aprovació i signatura de l’esmentat conveni, l’informe tècnic
de data 1 de febrer de 2019, i l’informe jurídic de data 2 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 contingut del “Conveni per a la millora de les comunicacions
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els
polígons industrials de Rubí i Castellbisbal, any 2018”, entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa
Autos Castellbisbal, SA.
Segon.- Facultar l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí, la senyora Ana María Martínez
Martínez, per a la signatura del present Conveni així com per a aquelles qüestions que
se’n puguin derivar.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
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l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa Autos Castellbisbal, SA.
Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics municipals.

6./.ASSUMPTES URGENTS
L’alcaldessa explica que s’han de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local, per
raons d’urgència, un assumpte no inclòs 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. PRÒRROGA D'UN VEHICLE DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE
COMPRA DE CINC VEHICLES DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL. NISSAN QASHQAI 8925JDZ EXP. 6/2019/CONT-E
Atès que per acord de Ple de data 27 de març de 2014 es va autoritzar l’adhesió de
l’Ajuntament de Rubí al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català pel
desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i
contractació de serveis a través de la CCDL en les condicions i preus vigents en el
contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de
l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.
Vist que en data 21 de juliol de 2014 es va fer una petició d’encàrrec de provisió per a
l’adquisició de 5 vehicles de Serveis Policials en la modalitat d’arrendament amb opció
de compra amb destinació a la Policia Local de l’Ajuntament de Rubí, dins de l’Acord
marc (Exp.2013.01 i 2013.04) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local en dates 23 d’octubre de 2013 i 28 de gener de 2014 a l’empresa BBVA
Autorenting SA.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2015 es va
adjudicar a l’empresa BBVA Autorenting SA el contracte de subministrament per a
l’adquisició de 5 vehicles de serveis policials en la modalitat d’arrendament amb opció
de compra amb destinació a la Policia Local de l’Ajuntament de Rubí, per un import
total d’adjudicació per a les 5 unitats de vehicles de 185.686,12€ + 38.994,08€ (21%
d’IVA) que fan un total de 224.680,20€. El termini de prestació de l’arrendament es fixa
per un període de 36 i 48 mesos depenent del vehicle i a comptar des de la data de
lliurament del vehicle.
Vist que en data 2 de març de 2015 es va formalitzar el contracte amb l’adjudicatària
BBVA Autorenting SA amb CIF A60028776 pel subministrament de 5 vehicles amb
destinació als serveis de vigilància i seguretat d’aquest Ajuntament de Rubí de
conformitat amb les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió, els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord
marc, i les condicions de l’oferta presentada per l’adjudicatària. El termini de prestació
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de l’arrendament es fixa per un període de 36 i 48 mesos depenent del vehicle i a
comptar des de la data de lliurament del vehicle.
Atès que en data 29 d’abril de 2015 es va formalitzar l’acta de recepció del vehicle
Nissan Qashqai amb matrícula 8925JDZ.
Atès que la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars que regula
aquest contracte preveu expressament que: “Pel que fa a la durada dels contractes
d’arrendament derivats dels encàrrecs de provisió de les entitats destinatàries, aquests
podran tenir una durada inicial màxima de quatre anys amb una possible pròrroga
expressa. Aquesta tindrà un termini màxim de la meitat del període inicial, tal i com
determina l’article 290 del TRLCSP”.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2018 es va
acordar: “Donar-nos per assabentats del canvi de denominació social de la mercantil
BBVA AUTORENTING SA amb CIF número A60028776, a ALD AUTORENTING SA
Unipersonal amb el mateix CIF número A60028776, d’acord amb l’escriptura pública
de protocol·lització d’acords socials formalitzada en data 22 de setembre de 2017
davant el Notari de Madrid Sr. Andrés de la Fuente O’Connor, amb el número 2062 del
seu protocol.”

Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 es va
acordar: “Donar-nos per assabentats de la fusió per absorció de la societat ALD
AUTORENTING SA Societat Unipersonal amb NIF número A60028776 (societat
absorbida), abans denominada BBVA AUTORENTING SA amb el mateix número de
NIF A60028776, per la mercantil ALD AUTOMOTIVE SA Societat Unipersonal
(societat absorbent), amb NIF número A80292667, d’acord amb l’escriptura de data 30
d’abril de 2018 de fusió de societats per absorció atorgada per les companyies
mercantils ALD AUTOMOTIVE SA Societat Unipersonal (Societat absorbent) i ALD
AUTORENTING SA Societat Unipersonal i PARCOURS IBERIA SA Societat
Unipersonal (Societat absorbides), atorgada davant el Notari de Madrid Sr. José María
Suárez Sánchez-Ventura, amb el número 812 del seu protocol.
Vist l’informe tècnic emès en data 11 d’abril de 2019 per l’inspector en cap de la Policia
municipal favorable a la pròrroga del contracte d’arrendament del vehicle Nissan
Qashqai amb matrícula 8925JDZ, per un període de 6 mesos a comptar des de la data
de finalització de la durada inicial de l’arrendament (48 mesos).
Vist l’informe jurídic emès en data 17 d’abril de 2019 per el TAG del Servei de
Contractació.
Vist l’article 23, 290, 292 i 293 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector públic.
Vistos els informes tècnics i jurídics que consten a l’expedient i la proposta del regidor
delegat de Serveis Centrals de data 17 d’abril 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.- Acordar la pròrroga del contracte 000076/2014-CONT sobre el
subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra del vehicle policial
Nissan Qashqai amb matrícula 8925JDZ, a l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU amb
NIF A80292667, pel període de sis mesos comprès del 30 d’abril de 2019 al 29
d’octubre de 2019, d’acord amb les condicions i els preus ofertats i els plecs que
regulen aquest contracte.
Segon.- Aprovar la despesa de 6.434,76 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 9U051 1320A 20400, i el trasllat d’aquesta resolució a la
Intervenció general per la comptabilització en fase definitiva del document comptable
en fase prèvia núm. 920190002721.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.

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