ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 12/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 27 de març de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

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

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Rafael Gueto Ortiz
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Nicolau López Aznar

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

José Luis Ariño Buil
Sandra Cerdà Gomez

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
Regidor

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 27 de març de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 11/2019/JGL, DE 20 DE
MARÇ
2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1. APROVAR LA LIQUIDACIÓ CONTRACTE I DEVOLUCIÓ GARANTIA (SECE,
INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES FESTA MAJOR 2015. EXP. 13/2018/RELACIONS-E
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Per acord de Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2015 s’adjudicà el contracte
del servei d’infraestructures elèctriques per a la Festa Major 2015 (exp. 85/2014CONT) a l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA amb NIF
A08001182, per un pressupost màxim de 47.107,44€ + 9.892,56€ en concepte d’IVA al
21%; en total 57.000,00€.
En data 29 de maig de 2015 l’empresa Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas SA amb CIF A08001182 va dipositar a la Tresoreria municipal la garantia
definitiva per import de DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS (2.355,37€), segons núm. d’operació 320150006397, per
respondre de les obligacions derivades de la correcta prestació del servei
d’infraestructures elèctriques per a la Festa Major 2015.
En data 22 de juny de 2015 es va formalitzar el contracte. La durada prevista del
contracte era fins el 4 de juliol de 2015. Als plecs no es va fixar un termini de garantia.
Mitjançant escrit de data 12 de febrer de 2018, presentat en data 19 de febrer de 2018
amb registre d’entrada 2018004987, el senyor
, amb DNI
número
, en representació de l’empresa adjudicatària, demana el retorn de
la garantia dipositada.
Vist l’informe tècnic emès en data 13 de febrer de 2019 pel responsable del contracte,
favorable a la liquidació del contracte amb saldo zero i a la devolució integra de la
garantia definitiva dipositada pel contractista, en el qual es fa constar que:
-

El preu del contracte era l’import màxim a pagar, ja que als plecs de clàusules no
s’especificava la quantitat de material a servir per a la Festa Major 2015 sinó els
preus unitaris.

-

La vigència del contracte va finalitzar el 4 de juliol de 2015 i els treballs de
subministrament de serveis elèctrics es van prestar de manera correcta.

-

Que en data 9 d’octubre de 2015 el contractista va presentar la factura 001
71560292 per import de 47.107,23 €, més 9.892,52 € en concepte de 21% d’IVA,
la qual correspon exactament a la feina feta i material subministrat d’acord amb els
preus unitaris i de conformitat amb el contracte. Aquesta factura es va satisfer en
data 16 de novembre de 2015.

-

Que la diferència existent entre l’import de l’adjudicació i el pagament efectuat al
contractista (0,21€+0,04 IVA = 0,25€) no és atribuïble a cap tipus d’incompliment ni
per part de l’empresa adjudicatària ni per part de l’Ajuntament, sinó que és
conseqüència de l’aplicació exacta dels preus unitaris del contracte.

-

Que l’Ajuntament ha satisfet a l’empresa adjudicatària la totalitat dels pagaments
derivats d’aquest contracte, sense que existeixi cap saldo a favor o en contra del
contractista.
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-

Que el saldo sobrant a les operacions A (220150009333) i D (220150013681) de
l’exercici 2015 per import de 0,25 €, no s’ha incorporat a cap exercici posterior i,
per tant, no s’han de tramitar ni aprovar les operacions inverses A/ i D/.

Vist el que disposen els articles 102 i 222.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre la liquidació del contracte i la devolució de la garantia constituïda pel
contractista.
Vist el que disposa l’apartat 5 de l’article 20è de les Bases d’Execució del Pressupost
de l’exercici 2018, sobre tramitació i aprovació de l’operació comptable inversa a la
disposició de la despesa.
Vista la proposta del gerent i de l’alcaldessa de data 15 de febrer de 2019 i l’informe de
tècnic de data 14 de febrer de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit en data 22 de juny de 2015
(exp.85/2014-CONT) entre l’Ajuntament de Rubí i
Sociedad Española de
Construcciones Eléctricas SA amb CIF A08001182, amb saldo zero resultant.
Segon.- Procedir a la devolució íntegra de la garantia definitiva dipositada per
l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA, amb
CIF A08001182, per respondre de les obligacions derivades de la correcta prestació
del servei d’infraestructures elèctriques per a la Festa Major 2015 per un import de
DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMBTRENTA-SET CÈNTIMS
(2.355,37€).
Tercer.- Comunicar aquest acord a Sociedad Española de Construcciones Eléctricas
SA, a la Tresoreria Municipal i als serveis interessats als efectes oportuns.

3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC LOCAL
1. APROVAR EL PROTOCOL PER A LA COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
RUBÍ I L’INSTITUT ESTATUT DE RUBÍ, PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROJECTE “
FENTXARXA: FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR QUÍMIC, FARMACÈUTIC,
PLÀSTIC I AFINS” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER PROMOURE L’OCUPACIÓ
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A LA INDÚSTRIA LOCAL 2018-2020. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. 24/2019/CIUTATE
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 9 de novembre de
2017, acorda la convocatòria de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria
local 2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que es registra a
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(codi
convocatòria
201720175120009323).
Atès que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017
va ser aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
maig de 2017.
Vist que la present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i va ser publicada al BOPB de 27/11/2017.
Atès que l’objecte de la convocatòria és el finançament de projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia
territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de
desenvolupament competencial i retenció del talen de persones en situació d’atur i/o
de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions
precàries.
Vist que un dels eixos que fonamenten la convocatòria és l’impuls de la concertació
institucional i la col·laboració públic privada, així com l’impuls del treball en xarxa.
Atès que els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal, Rubí i Terrassa
dissenyen el projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins “ que té com a objectiu donar suport al teixit empresarial
local del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, així com les empreses de
serveis destinats a la producció del sector que ens ocupa, en la detecció de
necessitats de personal i formatives de les empreses.
Vist que l’Ajuntament de Terrassa és l’ens sol·licitant de la subvenció, que actua com a
interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Rubí s’hi adhereixen.
Atès que en data 23 de gener de 2018 l’Ajuntament de Terrassa presenta la sol·licitud
del projecte i de subvenció a la Diputació de Barcelona. Els imports de la subvenció
sol·licitada i els percentatges de participació són:
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Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
21 de febrer de 2018 acorda:
1.- Donar compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí del projecte
dissenyat i de la presentació de sol·licitud de subvenció, a través de l’Ajuntament de
Terrassa, per l’execució del projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació
sector químic, farmacèutic, plàstics i afins” a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona.
3.- Acceptar l’adhesió per l’execució conjunta de l’actuació esmentada i la presentació
de la carta d’adhesió al projecte de l’entitat Ajuntament de Rubí.
2.- Acceptar la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Rubí de 82.387,50 euros de
subvenció per l’execució del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins”.
Vist que a l’Ajuntament de Terrassa li és notificat que la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, en data 12/04/2018, ha adoptat un acord sobre “ Resolució de
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure
l’ocupació a la indústria local, per la període 2018-2020 (codi conv.
20172017512000323)”.
Atès que mitjançant aquesta Resolució, la Diputació de Barcelona aprovà l’atorgament
de la subvenció del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstic i afins” liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Rubí, Barberà del Vallès i Castellbisbal per promoure l’ocupació
a la indústria local, per un import de 433.544,09 € i que es desglossa de la forma
següent:

Terrassa
Rubí
Barberà
Castellbisbal
TOTAL

Cost total
277.491,33 €
109.850,00 €
124.357,46 €
66.360,00 €
578.058,79 €

Subvenció
atorgada
208.118,49 €
82.387,50 €
93.268,10 €
49.770,00 €
433.544,09 €
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Aportació
69.372,83 €
27.462,50 €
31.089,37 €
16.590,00 €
144.514,70 €

%
sobre
total
pressupost
48,00
19,00
21,52
11,48
100,00

Atès que mitjançant Decret de l’alcalde - President de l’Ajuntament de Terrassa, núm.
4318, de data 18 de maig de 2018, aquesta entitat acorda:
1.- acceptar la subvenció atorgada de 433.544,10 euros.
2.- el cost total del projecte és de 578.058,79 euros. L’import de 144.514,70 euros
corresponent al cofinançament de l’actuació anirà amb càrrec a les entitats
participants, en funció de la subvenció rebuda.
3.- determinar que la gestió directa la realitzarà la Societat
Terrassa, SA.

Mercantil Foment de

Vist que en data 21 de maig de 2018, l’Ajuntament de Terrassa presenta escrit
d’acceptació de subvenció a la Diputació de Barcelona.
Atès que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
27 de juliol de 2018 acorda l’aprovació concedida de 82.387,50 € per a l’execució de
les accions en el marc del Programa per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local.
Atès que l’Acord de la Diputació de Barcelona d’aprovació de la convocatòria 20182020 i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure
l’ocupació a la Indústria Local, preveu, al seu punt 2.1., entre d’altres:
Promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones
Incloure itineraris personalitzats de millora de l’ocupabilitat
Promoure el co-disseny i la co-producció de la formació en el marc d’un paper
participatiu de corresponsabilitat dels ens locals amb el teixit productiu
Vist que en aquest sentit, l’Ajuntament de Rubí, en el seu pla de treball, proposa l’acció
formativa “ Neteja de laboratoris i empreses químiques “.
Atès que per al correcte desenvolupament de l’acció formativa s’ha de disposar d’un
laboratori químic.
Atès que l’Ajuntament de Rubí no disposa de les instal·lacions adients per a executar
aquesta formació.
Atès que el desenvolupament del curs requereix d’unes instal·lacions i materials
específics per poder ser desenvolupat en condicions de qualitat.
Atès que l’ Institut Estatut disposa d’ unes instal·lacions i materials adequats per al
nostre objectiu.
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Vist que les instal·lacions estan cedides de manera gratuïta per l’Institut Estatut, i que
aquesta cessió d’ús es formalitzarà en el protocol a subscriure entre les parts que hi
figura a l’expedient.
Atès que l’acció formativa té una durada total de 60h, que seran desenvolupades des
del 29 de maig del 2019 al 17 de juny del 2019, ambdós inclosos.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 15 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:
1.- Aprovar la realització de l’acció formativa als espais cedits per l’Institut Estatut de
Rubí, per tal de poder garantir una formació de qualitat als/les alumnes participants de
l’acció formativa “Neteja de laboratoris i empreses químiques”.
2.- Aprovar el protocol a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i l’Institut Estatut de
Rubí, que hi figura a l’expedient, on queden recollits els acords i compromisos
d’ambdues parts per a la impartició de l’esmentada acció formativa i per la cessió d’ús
de les instal·lacions.
3.- Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura d’aquest protocol.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/6 PER IMPORT DE 338.523,79 €. EXP.
12/2019/INTERVEN-E

Vist la relació F/2019/6 de factures conformades pels diferents serveis de l’Ajuntament
per import de 338.523,79 €
Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
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Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 6 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:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/6 per import de 338.523,79 €
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord

2. APROVAR LA RELACIÓ A-2019-362 CORRESPONENT A LA DESPESA DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 2. EXP. 32/2019/HISENDA-E
Vist els documents comptables emesos per la Tresoreria Municipal per tal de realitzar
la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vista la relació comptable adjunta, A/2019/362, d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals i de la tresorera de
data 01 de març de 2019 que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (documents
ADO) per import de 222,81 € que es detalla amb número de relació comptable
A/2019/362 per un import total de 222,81 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

3. APROVAR LA RELACIÓ DE CERTIFICACIONS F/2019/5 PER IMPORT DE 66.177,55 €.
EXP. 11/2019/INTERVEN-E
Vista la relació F/2019/5 de certificacions d’obres, com a pagament a compte dels
respectius contractes, tramitades i conformades digitalment, pels serveis
corresponents de l’Ajuntament, mitjançant el mòdul corresponent de l’aplicació
informàtica de comptabilitat, per import de 66.177,55 €
Vist que en les certificacions primeres s’ha acreditat la constitució de la fiança
definitiva i la comprovació de l’acta de replanteig, en el seu cas.
Vist que les certificacions d’obres han estat autoritzades pel facultatiu director de l’obra
i conformades pel tècnic municipal corresponent, son document acreditatiu de la
realització de la prestació corresponent, tal com estableix l’article 189.1 del RDL2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 26 de febrer de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar les certificacions de la relació F/2019/5 per import de 66.177,55 €
Segon.- Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord.
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4. REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I FORMACIÓ DE LA XARXA DE
DESFRIBIL·LADORS DEL MUNICIPI DE RUBÍ MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE
OPCIÓ DE COMPRA. EXP. 7/2018/CSO

Vista la necessitat d’adjudicar el contracte del subministrament, la instal·lació, el
manteniment i la formació, de la xarxa de desfibril·ladors automàtics (DEA’S) del
municipi de Rubí mitjançant arrendament sense opció de compra.
Vist el pressupost base de licitació mensual que és de 125€/mes + IVA per cada unitat
(desfibril·lador) i que les ofertes que superin aquest import seran rebutjades.
En conseqüència, el pressupost base de licitació mensual i anual per la totalitat de
les unitats de desfibril·ladors que s'han de subministrar (24), inclòs el manteniment i la
formació, és el que es detalla a continuació:
125,00 €/mes/unitat x 24 unitats = 3.000,00 €/mes (+IVA)
3.000,00 €/mes x 12 mesos =
36.000,00 €/any (+IVA)
A continuació es detalla l'import de les diferents anualitats d'aquest contracte, i que
coincideix amb els documents comptables (A) incorporats d'inici a l'expedient de
contractació:
Exercici
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Import (€)
18.000,00€
36.000,00€
36.000,00€
36.000,00€
18.000,00€
144.000,00€

IVA (21%) (€)
3.780,00€
7.560,00€
7.560,00€
7.560,00€
3.780,00€
30.240,00€

TOTAL (€)
21.780,00€
43.560,00€
43.560,00€
43.560,00€
21.780,00€
174.240,00€

Vist el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars aprovats per Junta de
Govern Local en sessió de data 28 de febrer de 2018.
Vista la publicació de la licitació en el BOP de Barcelona del dia 7 de març de 2018.
Vist l’informe de criteris de valoració automàtics emès per la tècnica de Contractació
en data 28 de maig de 2018 pel qual s’informa que l’oferta presentada per l’empresa
CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL amb núm. CIF B 65005498 presenta possibles
valors anormals o desproporcionats i, per tant, es procedeix a requerir a aquesta
empresa per tal que aporti la documentació necessària que justifiqui l’oferta
presentada i precisi d’acord amb l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la
possibilitat de prestar el servei per l’import ofertat.
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En data 30 de maig de 2018 es requereix aclariment a totes les empreses licitadores
per tal que aportin documentació que justifiqui que els aparells DEA tinguin capacitat
per administrar més de 300 joules (mínim previst a la clàusula 2.2 del plec de
prescripcions tècniques).
Vist que en data 4 de juny de 2018 l’empresa CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL
amb núm. CIF B 65005498 aporta documentació respecte a la justificació de l’oferta
presentada en baixa desproporcionada.
Vist que en data 8 de juny de 2018 la tècnica del servei de Contractació emet informe
que resumeix la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:

Millores

Núm. Empreses Licitadores

OFERTA
B.3
B.4
B.2
ECONÒMICA
(fins a (fins a
(fins a 6
( fins a 80
10
4
punts)
punts)
punts) punts)

B.5
B.6
(fins a (fins a
5
5
punts) punts)

B.7
(fins a
10
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ
(fins a 120
punts)

1

CARYOSA
HIGIENIC
SOLUTIONS
80,00
(CIF B-65005498)

5,40

10

0

5

5

10

115,40

2

ANEK-S3
(CIF B-85649903)

55,35

0,00

10

4

5

1

5

80,19

3

CURASANA PRIMEROS
AUXILIOS
S.L. 45,22
(CIF B-65876591)

6,00

4

4

5

3

1

67,55

6,00

10

4

5

5

10

104,06

0,00

10

0

5

1

0

70,60

0,00

10

4

5

3

5

95,48

4
5

6

S.L.

CARDIOSAFE
S.L.
64,06
(CIF B-64877467)
ALMAS INDUSTRIES B
SAFE
S.L. 54,35
(CIF B-86479078)
NEOSALUS SOLUTIONS
S.L.
68,98
(CIF B-25733007)

En data 30 de juliol de 2018 s’emet informe tècnic del servei de Protecció Civil pel qual
informa que els arguments presentats per l’empresa CARYOSA HIGIENIC
SOLUTIONS SL, per justificar els baixos costos previstos es poden considerar
totalment raonables, motiu pel qual no es pot considerar que no es pugui presentar el
servei previst amb l’oferta presentada. Així mateix es valora l’energia en Joules capaç
de subministrar cada aparell que oferta cada empresa i la Mesa de Contractació
constituïda en data 21 de setembre de 2018, demana un nou informe on es pronunciï
amb claredat sobre si algunes empreses compleixen o no el requisit mínim previst a la
clàusula 2.2 del plec de prescripcions tècniques sobre la capacitat d’administrar 300
joules o més d’energia. En data 26 de setembre de 2018 s’emet nou informe per part
del tècnic del servei de Protecció Civil amb les següents conclusions pel que fa a
l’energia de cada aparell:
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“CURASANA PRIMEROS AUXILIOS S.L. → SÍ dona compliment → 360 Joules
CARDIOSAFE S.L. → SÍ dona compliment → 360 Joules
CARYOSA S.L. → SÍ dona compliment → 354 Joules
ALMAS INDUSTRIES BSAFE S.L. → SÍ dona compliment (1) → 300 Joules
ANEK-33 S.L. → SÍ dona compliment → 309,35 Joules
NEOSALUS SOLUTIONS S.L. → NO dona compliment → 200 Joules
(1) Si bé no s’ha aportat documentació tècnica que ho acrediti, existeix declaració
signada del director general de l’empresa en la qual afirma que l’aparell pot
subministrar 300 Joules.”

1

4

2

5

3

CARYOSA
HIGIENIC
SOLUTIONS
S.L.
(CIF
B65005498)
CARDIOSAFE
S.L.
(CIF
B64877467)
ANEK-S3 S.L.
(CIF
B85649903)
ALMAS
INDUSTRIES B
SAFE
S.L.
(CIF
B86479078)
CURASANA
PRIMEROS

TOTAL PUNTUACIÓ
(fins a 120 punts)

TERMINI
RESOLUCIÓ
INCIDÈNCIES
(fins a 10 punts)

SESSIONS
ANUALS
SENSIBILITZACIÓ
CIUTADANIA
(fins a 5 punts)

DEAS AMB ELECTRÒDES
NO POLARITZATS
(fins a 5 punts)

ÚNIC TIPUS ELÈCTRODES
(fins a 4 punts)

FORMACIÓ
(fins a 10 punts)

CAPACITAT DEL DEA >
300 Joules
(fins a 6 punts)

OFERTA
ECONÒMICA
(fins a 80 punts)

Empresa Licitadora

Núm.

Vist l’informe d’adjudicació signat en data 26 de setembre de 2018 pel tècnic del servei
de Protecció Civil, pel qual informa favorablement i proposa l’adjudicació d’aquest
contracte a l’empresa CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS S.L., amb NIF B65005498
amb una puntuació total de 115,40 punts, per un import de 81,38 €/mes i aparell
desfibril·lador (67,26 € de base + 14,12 € corresponent al 21% d’IVA) i per un termini
de 4 anys, iniciant-se aquest termini a partir del lliurament i instal·lació efectiva dels
equips, que en cap cas serà superior als 30 dies posteriors a la formalització del
contracte, així mateix vistes i valorades les ofertes presentades per les diferents
empreses participants en aquesta licitació, els resultats obtinguts, en ordre
descendent, són els següents:

80,00

5,40

10

0

5

5

10

115,40

64,06

6,00

10

4

5

5

10

104,06

55,35

0,935

10

4

5

0,833

5

81,118

54,35

0,00

10

0

5

0,833

0,417

70,60

45,22

6,00

4

4

5

2,50

0,833

67,553
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AUXILIOS S.L.
(CIF
B65876591)

Dels resultats obtinguts es desprèn que l’empresa CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS
S.L., amb NIF B65005498, a més dels requeriments mínims exigits, afegeix a la seva
oferta les següents millores:
a) Els desfibril·ladors tindran capacitat per administrar fins a 354 Joules.
b) Anualment es formaran 292 persones, amb l’atorgament dels corresponents títols
homologats.
c) Els desfibril·ladors disposaran d’elèctrodes adults i pediàtrics no polaritzats.
d) S’impartiran 2 sessions mensuals de sensibilització bàsica per la ciutadania, sobre
cardioprotecció i primers auxilis.
e) El temps màxim per a resolució d’incidències serà d’ 1 hora.

Vista l’acta de la Mesa de Contractació constituïda en data 19 d’octubre de 2018 i en
base als informes tècnics assenyalats anteriorment emesos per la tècnica del servei de
Contractació i pel tècnic del servei de Protecció Civil, que la Mesa fa seus, s’acorda
per unanimitat excloure de la licitació a l’empresa NEOSALUS SOLUTIONS SL amb
NIF núm. B257330077 per no complir els desfibril·ladors amb el requisit de tenir la
capacitat d’administrar un mínim de 300 joules d’energia, de conformitat amb el
previst a la clàusula 2.2 del plec de prescripcions tècniques i, proposar a l’òrgan de
Contractació l’adjudicació del contracte del subministrament, la instal·lació, el
manteniment i la formació, de la xarxa de desfibril·ladors automàtics (DEA’S) del
municipi de Rubí mitjançant arrendament sense opció de compra a l’empresa
CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS S.L., amb NIF B65005498 amb una puntuació total
de 115,40 punts, per un import de 81,38 €/mes i aparell desfibril·lador (67,26 € de base
+ 14,12 € corresponent al 21% d’IVA) i per un termini de 4 anys, iniciant-se aquest
termini a partir del lliurament i instal·lació efectiva dels equips, que en cap cas serà
superior als 30 dies posteriors a la formalització del contracte.
Vist el requeriment fet a l’empresa CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS S.L., amb NIF
B65005498, mitjançant certificat de l’acord de Junta de Govern Local de data 27 de
novembre de 2018 i atès que l’adjudicatari proposat ha acreditat estar al corrent de les
seves obligacions amb la Delegació d’hisenda i de l’Agència Tributària de Catalunya,
amb la Seguretat Social, la documentació que acredita disposar d’una assegurança de
Responsabilitat civil per un import d’1.000.000 d’euros vigent durant tot el període de
vigència del contracte, l’ingrés de la garantia definitiva per un import de 3.874,18€, el
reintegrament de la despesa de la publicació de la licitació en el BOP per un import de
325,00€, la declaració responsable en relació amb els seus treballadors, conforme
compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts a la
normativa vigent, i la documentació prevista a l’article 146.1 del TRLCSP.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
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Vistos l’informe emès per la tècnica del servei de Contractació en data 28 de
desembre de 2018 sobre la valoració de la solvència econòmic-financera i l’informe
emès pel tècnic del servei de Protecció Civil en data 17 de gener de 2019, i vista la
proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i regidor delegat de l’Àrea de
Serveis Centrals de data 14 de febrer de 2019 i la documentació que consta a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

1

4

2

5

3

CARYOSA
HIGIENIC
SOLUTIONS
S.L.
(CIF
B65005498)
CARDIOSAFE
S.L.
(CIF
B64877467)
ANEK-S3 S.L.
(CIF
B85649903)
ALMAS
INDUSTRIES B
SAFE
S.L.
(CIF
B86479078)
CURASANA
PRIMEROS

TOTAL PUNTUACIÓ
(fins a 120 punts)

TERMINI
RESOLUCIÓ
INCIDÈNCIES
(fins a 10 punts)

SESSIONS
ANUALS
SENSIBILITZACIÓ
CIUTADANIA
(fins a 5 punts)

DEAS AMB ELECTRÒDES
NO POLARITZATS
(fins a 5 punts)

ÚNIC TIPUS ELÈCTRODES
(fins a 4 punts)

FORMACIÓ
(fins a 10 punts)

CAPACITAT DEL DEA >
300 Joules
(fins a 6 punts)

OFERTA
ECONÒMICA
(fins a 80 punts)

Empresa Licitadora

Núm.

Primer.- Determinar que l’oferta amb millor puntuació en relació qualitat-preu per a
l’execució del contracte del subministrament, la instal·lació, el manteniment i la
formació, de la xarxa de desfibril·ladors automàtics (DEA’S) del municipi de Rubí
mitjançant arrendament sense opció de compra és la presentada per l’empresa
CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS S.L., amb NIF B65005498, segons el quadre
següent:

80,00

5,40

10

0

5

5

10

115,40

64,06

6,00

10

4

5

5

10

104,06

55,35

0,935

10

4

5

0,833

5

81,118

54,35

0,00

10

0

5

0,833

0,417

70,60

45,22

6,00

4

4

5

2,50

0,833

67,553
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AUXILIOS S.L.
(CIF
B65876591)

Segon.- Adjudicar el contracte del subministrament, la instal·lació, el manteniment i la
formació, de la xarxa de desfibril·ladors automàtics (DEA’S) del municipi de Rubí
mitjançant arrendament sense opció de compra a l’empresa CARYOSA HIGIENIC
SOLUTIONS S.L., amb NIF B65005498 amb una puntuació total de 115,40 punts, per
un import de 81,38 €/mes i aparell desfibril·lador (67,26 € de base + 14,12 €
corresponent al 21% d’IVA) i per un termini de 4 anys, iniciant-se aquest termini a
partir del lliurament i instal·lació efectiva dels equips, que en cap cas serà superior als
30 dies posteriors a la formalització del contracte i amb les millores següents:
a) Els desfibril·ladors tindran capacitat per administrar fins a 354 Joules.
b) Anualment es formaran 292 persones, amb l’atorgament dels corresponents títols
homologats.
c) Els desfibril·ladors disposaran d’elèctrodes adults i pediàtrics no polaritzats.
d) S’impartiran 2 sessions mensuals de sensibilització bàsica per la ciutadania, sobre
cardioprotecció i primers auxilis.
e) El temps màxim per a resolució d’incidències serà d’ 1 hora.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 9U080
1350A 20300, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General
per a la comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia
núm.
920199000032,
920190000273,
920199000033,
920190000274
i
920199000036.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà un cop
transcorreguts els 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació d’aquest acord, en
aquest sentit es comunica a l’adjudicatari que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.

5. REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LA MODALITAT DE COMPRA D’UN CAMIÓ DE
MENYS DE 3500KG PER LA BRIGADA D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ, DINS DE
L’ACORD MARC DEL CONSORCI CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL)
(EXP. CCDL 2014.06). EXP. 26/2018/CONT-E
Vist que en data 27 de març de 2014 per acord de Ple es va autoritzar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català pel
desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i la
contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions
i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en
el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.

15

Atès que en data de 16 de desembre de 2014, la Comissió Executiva del CCDL va
aprovar l’expedient, a licitar mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació i els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques i l’inici de la tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de l’Acord Marc mixt de subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport en la modalitat de compra i de serveis de
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.06).
Atès que en data 21 d’abril de 2015 mitjançant acord adoptat per la Comissió
Executiva del CCDL, es va adjudicar, a l’empresa MOTOR LLANSÀ SL, amb NIF núm.
B08156127, pel que fa al LOT 4, camió de menys de 3500 kg amb caixa oberta de l’
esmentat Acord Marc mixt de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport en la modalitat de compra i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.06).
Vist que en data 19 de maig de 2015 es va formalitzar l’Acord Marc mixt de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la modalitat de
compra i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2014.06) amb l’empresa MOTOR LLANSÀ SL, amb NIF núm. B08156127,
pel que fa al LOT 4, camió de menys de 3500 kg amb caixa oberta.
Vist que en data 1 de juny de 2018, es va formalitzar la tercera pròrroga de l’Acord
Marc mixt de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la
modalitat de compra i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2014.06) en relació al contracte subscrit amb l’empresa
“MOTOR LLANSÀ SL” (lots 4,6 i 7), per un període addicional de 12 mesos, des del 21
de maig de 2018 fins al 21 de maig de 2019.
Atès que en data 1 d’agost de 2018 el tècnic de la brigada d’obres emet informe
sol·licitant l’inici d’un procediment administratiu per a la compra d’un camió mitjançant
l’adhesió a l’acord marc que té per a tal fi l’Associació Catalana de municipis (ACM).
Atès que la responsable de Compres va emetre un informe tècnic en data 9 de juliol de
2018 (signat el 26 d’octubre de 2018) sobre les condicions específiques d’execució de
l’encàrrec de provisió per a l’adquisició d’un vehicle (camió) dins l’Acord Marc mixt de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport en la modalitat de
compra i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2014.06), del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL),
destinat al servei de brigada de l’Ajuntament de Rubí, i que posteriorment es van
aprovar per Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018.
Vist que en data 17 de desembre de 2018 es fa petició a l’empresa MOTOR LLANSÀ
SL, per tal que aporti la seva oferta pel que fa al camió de menys de 3500 kg amb
caixa oberta, descrit a les condicions específiques.
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Vist que en data 19 de desembre de 2018 l’empresa MOTOR LLANSÀ SL, amb NIF
núm. B08156127, mitjançant registre d’entrada núm. 2018039280 aporta l’oferta
requerida.
Vist l’informe tècnic emès en data 20 de desembre de 2018 per la responsable de
Compres, pel qual es proposa l’adjudicació del subministrament del camió NISSAN
NT400 35.13 Cabina abatible/2 caja abierta Aluminio ZD30 KE (lo) EU6 96 kw (130
CV) M/T 6 vel. Basico [T435A30B2CA-4326G] a l’empresa MOTOR LLANSÀ SL, amb
NIF núm. B08156127
Vista la proposta de la directora de Serveis Centrals i del regidor delegat de Serveis
Centrals de data 15 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:
Primer.- Requerir a l’empresa MOTOR LLANSÀ SL, amb NIF núm. B08156127 que
en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
comunicació d’aquesta notificació, haurà d’ingressar la garantia definitiva per un
import de 1.051,33€ corresponents al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, tal i
com es preveu a la clàusula sisena de les condicions específiques aprovades per
Junta de Govern Local en data 5 de desembre de 2018.
Segon.- Comunicar a l’adjudicatari que, si no constitueix la garantia definitiva dins del
termini assenyalat s’entendrà que retira la seva oferta.
Tercer.- Notificar aquest acord al licitador proposat i als serveis municipals interessats
en aquesta licitació.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A ENTITATS DE COOPERACIÓ PER
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL. MODALITAT G:
SUPORT ALS PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU 2018, DE LES
ENTITATS "ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES" I
"ASOCIACIÓN MANDEGANE". 2018 EXP. 10/2019/SCIDC-E
Expedient relatiu a la concessió de subvencions destinades a entitats de cooperació
per activitats de sensibilització de cooperació internacional. Modalitat G.
Antecedents
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Vist que 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. El text íntegre de les bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el 6 d’agost de 2014.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió de 25 de febrer de 2016, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018. La Fitxa annex 46 del Pla Estratègic de
subvencions que preveuen les línies de subvenció “Suport als projectes de
sensibilització i educació per la pau”.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, va acordar obrir la
convocatòria de l’exercici 2018 per a la concessió objecte de les esmentades bases.
Aquesta es va publicar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí en data 18 de
maig de 2018 i el seu extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de
maig de 2018, a través de la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 5 de desembre de 2018, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes
de l’exercici 2018, dins la modalitat G: Subvencions destinades al suport als projectes
de sensibilització i educació per la Pau.
Vist que en aquesta resolució es va aprovar la concessió d’una subvenció a les
entitats:
Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (2.970,00 €), amb document
comptable núm. d’apunt previ 920180011150
Asociació Mandegane (300,00 €), amb document comptable núm. d’apunt previ
920180011152.

Fonaments de dret
•
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
•
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
•
Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes publicades al BOPB de 6 d’agost de 2014.
•
D’acord amb l’article 94 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, tot interessat podrà desistir de la
seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus
drets. L’administració acceptarà el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el
procediment llevat que, havent-se personat tercers interessat, instessin aquests la
seva continuació en el termini de 10 dies des que van ser notificats.

Vist que tant l’entitat Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres com
l’Asociació Mandegane en una conversa mantinguda amb la coordinadora del servei
van manifestar la voluntat de renunciar a la subvenció en data 10 de desembre de
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2018 perquè no havien realitzat el projecte pel qual havien sol·licitat la subvenció. La
coordinadora els indica que han de presentar una sol·licitud a l’OAC renuncien a la
subvenció.
Atès que l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres, va presentar una
sol·licitud amb núm. de registre 2018039314 de data 19 de desembre de 2018
renunciant a la subvenció, davant la impossibilitat d’executar el projecte presentat dins
l’any 2018.
Atès que l’Asociació Mandegane, va presentar una sol·licitud amb núm. de registre
2019005044 de data 08 de febrer de 2019, renunciant a la subvenció, davant la
impossibilitat d’executar el projecte presentat dins l’any 2018.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 14 de
febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 14 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.- Acceptar la renúncia de l’entitat Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres i
l’entitat Asociación Mandegane, a la sol·licitud de subvenció al suport als projectes de
sensibilització i educació per la Pau per a l’any 2018.
2.- Anul·lar les operacions que estaven vinculades als documents comptables
920180011150 (2.970,00 €) i 920180011152 (300,00 €).
3.- Notificar aquesta resolució als interessat, a la Intervenció Municipal i a la Tresoreria
Municipal.

2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ MODALITAT G: SUPORT ALS PROJECTES
DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU. 2018. CASAL D'AMISTAT CATALACUBÀ "JOSÉ MARTÍ". EXP. 9/2019/SCIDC-E
Assumpte: Justificació de la subvenció modalitat
sensibilització i educació per la pau. 2018.

G: Suport als projectes de

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 05 de desembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’entitat “Casal d’Amistat Català – Cubà “José Martí”.
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Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
•
•

Activitat “Cubanejant” 2.040,00 €
Activitat “Celebració 20 aniversari. Per molts anys revolució” 1.350,00 €

L’Entitat “Casal d’Amistat Català - Cubà “José Martí”, mitjançant instàncies núm.
2019000834 i 2019000835 de data 09 de gener 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 de
febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 14 de febrer del 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 l’entitat Centre per a l’any
2018, en les quantitats i conceptes següents:
•
•

Activitat “Cubanejant” 2,040,00 €
Activitat “Celebració 20 aniversari. Per molts anys revolució” 1.350,00 €

L’entitat “Casal d’Amistat Català – Cubà “José Martí”, ha presentat la documentació
acreditativa de la justificació de les activitats realitzades.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT H:SUBVENCIONS
DESTINADES A ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL. SUPORT A PROJECTES D'INCLUSIÓ
SOCIAL PER PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 2018. RUBÍ TEA-ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES DE PERSONES AMB AUTISME EXP. 98/2019/PERSONES-E
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de novembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’entitat RUBÍ TEA-Associació de famílies de
persones amb autisme.
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
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•
•
•

Suport i formació a famílies
Tallers inclusius per infants amb TEA
Visibilitat, inclusió persones amb TEA

470,00 €
1.570,00 €
950,00 €

L’Entitat RUBÍ TEA-Associació de famílies de persones amb autisme, mitjançant
instància núm.2019000718 de data 08 de gener 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 19 de
febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 18 de febrer del 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 majoria absoluta (4 vots a
favor i abstenció de l’alcaldessa), el següent acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’entitat RUBÍ TEAAssociació de famílies de persones amb autisme per a l’any 2018, en la quantitat i
concepte següent:
•
•
•

Suport i formació a famílies
Tallers inclusius per infants amb TEA
Visibilitat, inclusió persones amb TEA

470,00 €
1.570,00 €
950,00 €

L’entitat RUBÍ TEA-Associació de famílies de persones amb autisme, ha presentat la
documentació acreditativa de la justificació de les activitats realitzades.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

4. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA, DINS DE LA
MODALITAT B: SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS ESPORTIVES, AL CLUB
PETANCA SANTA ROSA PER LES ACTIVITATS DE LA TEMPORADA FEDERADA 20172018 .EXP. 81/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada dins de la Modalitat B al Club
Petanca Santa Rosa, per a les activitats federades de la temporada esportiva de
petanca 2017-2018.
Antecedents de fet:
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El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de 27 de març de 2014, va aprovar
inicialment les Bases reguladores de les subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes per a l’any 2014, i successius.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2018, acordà obrir la
convocatòria de l’exercici 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2018, va acordar atorgar
dins la Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions
i/o clubs esportius, i línea de subvenció Ajuts per la pràctica esportiva en entitats
esportives inscrites al REC municipal per programes o projectes de temporada
esportiva o anual , al Club Petanca Santa Rosa la subvenció que s’indica per a la
respectiva activitat:
NIF: G58525643

CLUB PETANCA SANTA ROSA
ACTIVITAT
1
Temporada federada de petanca 2017-2018

Línia d’ajut
Temporada
TOTAL

IMPORT
750,00 €
750,00 €

El Club Petanca Santa Rosa mitjançant instància núm. 2019000885 de data 9 de
gener de 2019 presenta la documentació justificativa de l’esmentada subvenció.
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la Base
10.
2) Les despeses justificades, per import igual o superior al de la respectiva subvenció,
responen de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat subvencionada, són
estrictament necessàries i han estat efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de la respectiva activitat, no supera el cost de la mateixa.
Fonaments de dret:
La Base 10, en el seu apartat 2, fixa el termini per a justificar les subvencions
concedides i, en l’apartat 3, regula el contingut del compte justificatiu.
L’apartat 5 de la Base 10 atribueix a la Junta de Govern Local la competència per a
aprovar la justificació, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 15 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 13 de febrer de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució al Club Petanca Santa Rosa per import de 750,00€ per
la temporada federada de petanca 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució a l'entitat beneficiària.

5. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. DEL BOSC PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
55/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018 va acordar concedir a
l’escola de primària Escola del Bosc de Rubí una subvenció directa de 1.537,00€ per
al finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
1.537,00€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Escola del Bosc de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.

6. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ATORGADA
A L’ESC. RIVO RUBEO PEL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT UTILITZAT PER LES
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES INCLOSES DINS LA GUIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PEL CURS 2017-2018. EXP.
48/2019/PERSONES-E
La Junta de Govern Local , en sessió de data 31/10/2018, va acordar concedir a
l’escola de primària Rivo Rubeo de Rubí una subvenció directa de 3.684,65€ per al
finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.
L’escola ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
3.684,65€.
El servei gestor ha emès informe, que s’acompanya a l’expedient, en el que s’analitza
la documentació presentada i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment
justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea Serveis a les Persones, de data 5 de febrer de 2019, i l’informe de
la tècnica del Servei d’Educació de data 31 de gener de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida al centre d’educació
primària Rivo Rubeo de Rubí identificada a l’encapçalament i destinada al
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finançament del transport per realitzar les activitats pedagògiques incloses a la Guia
d’Activitats i Serveis del Servei d’Educació del curs 2017-2018.

2n.- Notificar aquesta resolució al centre beneficiari.

7. DONAR PER JUSTIFICADES LES SUBVENCIONS ATORGADES MITJANÇANT
CONVENI AL CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA PER L'ACTIVITAT FEDERADA DE LA
TEMPORADA 2017-2018, ESCOLA ESPORTIVA 17-18 I DINAMITZACIÓ DEL PAVELLÓ DE
CAN ROSÉS DURANT L'ANY 2018 EXP. 40/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de les subvencions del conveni amb l’Entitat Club Esportiu
Rubí Futbol Sala atorgades per l’activitat federada 17-18, escola esportiva 17-18 i
dinamització pavelló Can Rosés 2018.
La Comissió de Govern, en data 16 de febrer de 2000, va acordar l’aprovació i la
signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat esportiva
Club Rubí Futbol Sala (ara, Club Esportiu Rubí Futbol Sala). Aquest conveni s’ha anat
prorrogant segons el que estableix el punt tretzè de l’esmentat conveni de
col·laboració fins l’any 2016.
La Junta de Govern Local, en data 23 de març de 2018, acorda atorgar tres
subvencions nominatives directes al Club Esportiu Rubi Futbol Sala i aprovar la minuta
del conveni regulador de les esmentades subvencions per a l’exercici 2018 amb els
conceptes i aportacions econòmiques municipals següents:
•

En concepte de subvenció per a l’activitat esportiva federada dels equips de
futbol sala, temporada 17-18, la quantitat de 15.000,00 €.

•

En concepte de funcionament d’una escola esportiva, temporada 17-18, la
quantitat de 3.100,00 €.

•

En concepte de dinamització del pavelló poliesportiu de Can Rosés en les
tasques de control i consergeria, petit manteniment, neteja i dinamització de la
instal·lació per l’any 2018, la quantitat de 64.669,00 €.

L’entitat Club Esportiu Rubí Futbol Sala, mitjançant instància núm. 2018039132 de
data 18 de desembre de 2018, presenta la documentació justificativa de les
subvencions esmentades.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 1 de febrer de 2018 i l’informe tècnic de data 29 de gener de
2018 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:

1r.- Donar per totalment justificades les subvencions atorgades l’any 2018 en els
conceptes i les quanties següents:
a) La quantitat de 15.000,00 € en concepte de subvenció per a l’activitat federada
dels equips de futbol sala durant la temporada esportiva 2017-2018.
b) La quantitat de 3.100,00 € en concepte de funcionament d’una escola esportiva
durant la temporada 2017-2018.
c) La quantitat de 64.669,00 € en concepte de dinamització del pavelló poliesportiu
de Can Rosés.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

8. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA MITJANÇANT CONVENI
AL CE OLÍMPIC CAN FATJÓ PER L'ACTIVITAT FEDERADA I DE JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS DE LA TEMPORADA 2017-2018 EXP.94/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CE Olímpic Can Fatjó per
al finançament del programa d’activitats per a la temporada esportiva 2017-2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de maig de 2018 va
aprovar un conveni de subvenció directa entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat CE
Olímpic Can Fatjó per a la temporada esportiva 2017-2018.
Vist que aquest conveni acordava les condicions econòmiques per a l’esmentada
temporada esportiva en els següents termes:
⋅

Per al programa d’activitats esportives federades i de Jocs Esportius Escolars
desenvolupades pels equips de futbol durant la temporada 2017-2018, per un
import de 18.000,00 €.

⋅

L’entitat CE Olímpic Can Fatjó, mitjançant instància núm. 2018039541 de data 21 de
desembre de 2018, presenta la documentació justificativa de la subvenció esmentada.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 18 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 31 de gener de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada pel conveni subscrit per a la
temporada esportiva 2017-2018, en la quantia i el concepte següent:
•

Un import de 18.000,00 €, en concepte del programa d’activitats esportives
federades i de Jocs Esportius Escolars desenvolupades pels equips de futbol
durant la temporada 2017-2018.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

9. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT H: DESTINADES A
ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL. SUPORT A PROJECTES D’INCLUSIÓ SOCIAL PER A
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. 2018 EXP. 82/2019/PERSONES-E

Assumpte: Justificació de la subvenció modalitat H: destinades a entitats d’acció
social. Suport a projectes d’inclusió social per persones amb diversitat funcional. 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de novembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’entitat Fundació privada AVAN.
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
•

Casal obert de l’AVAN a Rubí 4.000,00 €

L’Entitat Fundació privada AVAN, mitjançant instància núm.2019000996 de data 10 de
gener 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 15 de
febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 15 de febrer del 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 l’entitat Fundació privada
AVAN per a l’any 2018, en la quantitat i concepte següent:
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•

Casal obert de l’AVAN a Rubí 4.000,00 €

L’entitat Fundació privada AVAN, ha presentat la documentació acreditativa de la
justificació de les activitats realitzades.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

10. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL
PROGRAMA D'ACTIVITATS ESPORTIVES ADAPTADES 2018. CLUB ESPORTIU HORITZÓ
1994. EXP. 72/2019/PERSONES-E

L’entitat Club Esportiu Horitzó 1994 dedica la seva activitat al foment, promoció i
organització d’activitat esportives i de caràcter social adreçades a persones amb
discapacitats físiques i psíquiques.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2018 va
aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i CE Esportiu Horitzó
per a l’any 2018. Aquest conveni contempla l’execució dels següents programes:
Programes de caràcter esportiu i esportiu social
•

Equips de competició de bàsquet per a discapacitat psíquics

•

Equips de competició de Boccia per a paralítics cerebrals

Programes d’activitats esportives adaptades.
•
Escola d’iniciació esportiva de natació adaptada per a persones amb
discapacitat.
•
Grup d’iniciació esportiva de bàsquet per a discapacitats intel·lectuals.
•

Grup d’iniciació esportiva de psicomotricitat infantil en el medi aquàtic

•

Grup d’hidroteràpia per a malalts neuromusculars.

Les condicions econòmiques pactades per a l’any 2018 van restar establertes pels
conceptes i les quanties següents:
•

Pels programes de caràcter esportiu i esportiu social, un import de 3.600,00 €.

•

Pels programes de caràcter esportives adaptades , un import de 5.700,00 €.

L’entitat EC Esportiu Horitzó, mitjançant instància núm.2019003562 de data 30 de
gener 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 12 de
febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 11 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:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada mitjançant conveni per les
activitats esportives adaptades per a l’any 2018 en la quantia i el concepte següent:
•
Un import de 5.700,00 €, en concepte del programa d’activitats esportives
adaptades per a l’any 2018.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

11. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA A
L’ENTITAT FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA (FAS) EXP. 76/2019/PERSONES-E

La Junta de Govern Local , en sessió de data 31 d’octubre de 2018, va acordar
concedir a l’entitat Fundació Autònoma Solidària una subvenció directa nominativa de
3.875’00 € pel finançament de la participació dels alumnes rubinencs al projecte
Campus Itaca de la UAB de l’any 2018.
L’entitat ha presentat tota la documentació acreditativa de la despesa per un total de
3.875’00 €.
El servei gestor ha comprovat i analitzat la documentació presentada, adjunta a
l’expedient, i s’estima que la subvenció concedida ha estat totalment justificada.
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la justificació ha de ser aprovada per l’òrgan que la
concedeix.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 12 de febrer de 2019, i l’informe
tècnic del Servei d’Educació de data 12 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:
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Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida l’entitat Fundació
Autònoma Solidària identificada a l’encapçalament i destinada al finançament de la
participació dels alumnes rubinencs al projecte Campus Ítaca de la UAB de l’any
2018.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiaria.

12. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A
EXERCICIS ANTERIORS 2019 DE SUARA, FACTURA DESEMBRE DE 2018. EXP.
24/2019/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 6 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.
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Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Article 21 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 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 6 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 23 de gener de 2019
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a la factura inclosa en el
document comptable per import de 150.948,56 euros.
Proveïdor

Proveïdor

Data fra.

Fra.
Registre

nº

F17444225

SUARA
SERVEIS
SCCL

31/12/2018

5001902575

Import

Número apunt
previ

150.948,56 €

920190000202

Aplicació
pressupost
ària
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.
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 DESEMBRE DE 2018.
EXP. 74/2019/PERSONES-E
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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 6 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.
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Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 6 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 20 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 2.263,14 euros.
Proveïdor

Proveïdor

Data fra.

Fra.
Registre

B61523551

GERIATRIA
SIGLO
XXI
SL

31/12/2018

6650002848

nº

Import

Número apunt
previ

2.263,14 €

920190000869

Aplicació
pressupost
ària
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.

14. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A
L'ASSOCIACIÓ FOMENT DE LA SARDANA PER L'ACTIVITAT CICLE D’AUDICIONS I
CONCERTS DE L’ANY 2018.EXP. 33/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí ha subvencionat amb un import de 2.300 euros l’entitat
FOMENT DE LA SARDANA per a l’activitat CICLE D’AUDICIONS I CONCERTS
proposada i organitzada per el Foment de la Sardana en l’edició del 2018.
Aquesta subvenció està emmarcada en la modalitat C, que correspon a les
subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals i concretament a
línia de Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
catalana dotada amb 13.800 euros i amb càrrec a la partida 3U041.3340.48000,
recollida en fitxa annex 35 del Pla Estratègic de subvencions 2016-2018.
L’informe que va emetre el servei gestor en el moment de l’atorgament marcava com a
data màxima per a la justificació el 10 de gener del 2019.
D’acord amb les bases de subvencions, l’import de la justificació de la subvenció en
cap cas no pot ser menor a la quantitat justificada.
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La subvenció va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia
28 de desembre de 2018.

ENTITAT: FOMENT DE LA SARDANA DE RUBÍ
NIF: G59849760
NÚM. APUNT PREVI: 920180010617
ACTIVITAT

IMPORT

Programa d’audicions i concerts

2.300,00 €

TOTAL

2.300,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
10 de gener de
2019

Atès que el FOMENT DE LA SARDANA DE RUBÍ tenia fins al 10 de gener del 2018
per justificar l’activitat CICLE D’AUDICIONS I CONCERTS segons l’acord adoptat el
28 de desembre de 2018 per Junta de Govern Local.
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1. L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu.
2. Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3. La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 28 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180010617, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041.3340E.48000 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:
Bases de subvenció
D’acord amb la Base 10.5 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per
a entitats i associacions ciutadanes, la justificació haurà de ser aprovada per acord de
la Junta de Govern Local, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis
a les Persones, de data 12 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 1 de febrer
de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

15. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA
CONCEDIDA A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ D’ESPECTACLES
INFANTIL I JUVENIL, LA XARXA, DE L'ANY 2018. EXP. 38/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport a la Programació d’espectacles
infantils i juvenils 2018, de l’Assoc. Promoció d’Espectacles Infantil i Juvenil, La Xarxa.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Associació Promoció d’Espectacles
Infantil i Juvenil, La Xarxa ha assumit un seguit de compromisos, que s’expliciten en el
conveni de subvenció i col·laboració adjunt, que han possibilitat la realització d’aquesta
activitat.
Vist el informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta
subvenció serà posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la
constitució de garantia. La subvenció té el caràcter d’import cert i l’import de la
justificació no podrà ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 27 de juliol de 2018, va acordar
concedir una subvenció de 4.500,00 €, a l’entitat ASSOC. PROMOCIÓ
D’ESPECTACLES INFANTIL I JUVENIL, LA XARXA per a la realització de la
programació d’espectacles infantils i juvenils 2018.
El document número 17 del Pressupost de l’exercici 2018 preveu la subvenció
nominativa Subvenció Associació Promoció de l'espectacle infantil La Xarxa per
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programació d'espectacles infantils i juvenils amb un import de 4.500,00 € i amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48008 núm. apunt previ 920180004596.
Aquesta subvenció nominativa, esta emmarcada per un conveni signat, entre
l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Associació Promoció d’Espectacles Infantil i Juvenil, La
Xarxa, aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2018.
En aquest conveni es concreten les condicions d’aquesta subvenció, la condició sisena
especifica la documentació que l’entitat ha d’aportar per justificar la subvenció rebuda.

ENTITAT: ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ D’ESPECTACLES INFANTIL I JUVENIL, LA
XARXA
NIF: G60944246
NÚM. APUNT PREVI: 920180004596
ACTIVITAT

IMPORT

Programació espectacles infantils i juvenils

4.500,00 €

TOTAL

4.500,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
18 de gener de
2019

Atès que l’entitat ASSOC. PROMOCIÓ D’ESPECTACLES INFANTIL I JUVENIL, LA
XARXA abans del 18 de gener de 2019 havia de justificar l’activitat de Programació
espectacles infantils i juvenils segons l’acord adoptat el 27 de juliol de 2018 per Junta
de Govern Local:

ENTITAT: ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ D’ESPECTACLES INFANTIL I JUVENIL, LA
XARXA
NIF: G60944246
ACTIVITAT

IMPORT

Programació espectacles infantils i juvenils

4.500,00 €

TOTAL

4.500,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
18 de gener de
2019

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la
condició sisena del conveni.
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2) Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 27 de juliol de 2018, es
va reconèixer l’obligació número 920180004596, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48008 del pressupost de l’exercici 2018.

Fonaments de dret:






Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Promoció
d’Espectacles Infantil i Juvenil, La Xarxa aprovat segons acord de la Junta de
Govern Local en data 27 de juliol de 2018, en el pacte cinquè de l’esmentat
conveni atribueix a la Junta de Govern Local la competència per a aprovar la
justificació, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la
subvenció.
Bases de subvencions aprovades per Ple el 27 de març de 2014
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Vista la proposta del regidor delegat del servei de Cultura i de la regidora l’Àrea de
serveis a les Persones de data 12 de febrer i de l’informe tècnic de 5 de febrer de 2019
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.
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16. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA, CONCEDIDA A
L'ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE RUBÍ, ANY 2018. EXP. 36/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en donar suport a l’Exposició de Diorames de Nadal
2018, de l’Associació de Pessebristes de Rubí. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí
i l’entitat Associació de Pessebristes de Rubí van assumir un seguit de compromisos,
que s’expliciten en el conveni de subvenció i col·laboració adjunt, que ha possibilitat la
realització d’aquesta activitat.
Vist l’informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta subvenció
era posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la necessitat de la
constitució de garanties. La subvenció tenia el caràcter d’import cert i l’import de la
justificació no podia ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 5 de desembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 1.200,00 €, a l’entitat ASSOCIACIÓ DE
PESSEBRISTES DE RUBÍ per a la realització de l’Exposició de Diorames de Nadal
2018.
El document número 17 del Pressupost de l’exercici 2018 preveu aquesta subvenció
amb número d’aplicació pressupostària 3U041 3340E 48013 i núm. apunt previ
920180008276. Aquesta subvenció nominativa, esta emmarcada per un conveni
signat, entre l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Associació de Pessebristes de Rubí,
aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data 5 de desembre de 2018.
En aquest conveni es concreten els pactes d’aquesta subvenció, el pacte cinquè
especifica la documentació que l’entitat ha d’aportar per justificar la subvenció rebuda.

ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE RUBÍ
NIF: G59755363
NÚM. APUNT PREVI: 920180008276
ACTIVITAT

IMPORT

Exposició Diorames de Nadal 2018

1.200,00 €

TOTAL

1.200,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
25 de gener de
2019

Atès que l’entitat ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE RUBÍ abans del 25 de gener
de 2019 havia de justificar l’activitat de l’Exposició de Diorames de Nadal 2018 segons
l’acord adoptat el 5 de desembre de 2018 per Junta de Govern Local:
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ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE RUBÍ
NIF: G59755363
ACTIVITAT

IMPORT

Exposició Diorames de Nadal 2018

1.200,00 €

TOTAL

1.200,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
25 de gener de
2019

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat en el
pacte cinquè del conveni.
2) Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 5 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180008276, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48013 del pressupost de l’exercici 2018.

Fonaments de dret:







Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’ Associació de
Pessebristes de Rubí aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data
5 de desembre de 2018.
El pacte cinquè de l’esmentat conveni atribueix a la Junta de Govern Local la
competència per a aprovar la justificació, disposició que respecta allò que
estableix l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, segons el qual l’òrgan concedent és el competent per a comprovar
l’adequada justificació de la subvenció.
Bases de subvencions aprovades per Ple el 27 de març de 2014
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

39

Vista la proposta del regidor delegat del servei de Cultura i de la Regidora de l’Àrea de
Serveis a les Persones de data 12 de febrer i de l’informe tècnic de 5 de febrer de
2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

17. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA MITJANÇANT
CONVENI AL CLUB PETANCA UNIÓ LES TORRES RUBÍ PER LES ACTIVITATS
FEDERADES DE PETANCA I L'ORGANITZACIÓ DE L'OPEN CIUTAT DE RUBÍ DE L'ANY
2018 EXP. 95/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada mitjançant conveni a l’entitat Club
Petanca Unió Les Torres Rubí per a les activitats federades de l’any 2018 i per
l’organització de l’Open de Petanca Ciutat de Rubí 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de maig de 2018 va
aprovar un conveni de subvenció directa nominativa entre l’Ajuntament de Rubí i
l’entitat Club Petanca Unió Les Torres Rubí per a l’any 2018.
Vist que en aquest conveni s’acorden les condicions econòmiques de la subvenció per
a l’any 2018 per un total de 5.000,00 € distribuït de la forma següent:
-

per l’activitat esportiva federada dels equips de petanca, any 2018, la quantitat de
3.000,00 €.

-

per l’organització de l’Open de Petanca Ciutat de Rubí 2018, la quantitat de
2.000,00 €.

Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat Club Petanca Unió Les
Torres Rubí amb núm. de registre d’entrada 2019003585 en data 30 de gener de
2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 18 de febrer de 2019 i l’informe tècnic emès pel servei d’Esports
de data 8 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:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada a l’entitat Club Petanca Unió
Les Torres Rubí segons conveni per a la temporada esportiva any 2018, en els
conceptes i quanties següents:
•
En concepte de l’activitat esportiva federada de petanca durant l’any 2018, la
quantitat de 3.000,00 €.
•
En concepte d’ organització de l’Open de Petanca Ciutat de Rubí 2018, la
quantitat de 2.000,00 €.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

18. DONAR PER JUSTIFICADES LES SUBVENCIONS ATORGADES MITJANÇANT
CONVENI A L'ENTITAT HCR CENT PATINS PER A ACTIVITAT FEDERADA, ACTIVITATS
D'EQUIPS SENIOR MASCULÍ I SENIOR FEMENÍ I ORGANITZACIÓ D'UNA ESCOLA
ESPORTIVA, TEMPORADA 2017-2018 EXP. 30/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de les subvencions atorgades mitjançant conveni a l’entitat
Hoquei Club Rubí Cent Patins per a la temporada esportiva 2017-2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 de maig de 2018 va
aprovar un conveni de subvencions directes entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat
Hoquei Club Rubí Cent Patins per a la temporada esportiva 2017-2018.
Vist que en aquest conveni s’acorden les condicions econòmiques per a l’esmentada
temporada esportiva en els següents termes:
− Per finançar l’activitat esportiva federada d’equips d’hoquei línia amb llicències
de la Federació Catalana de Patinatge, la quantitat de 5.000,00 €.
− Per a la participació de l’equip sènior masculí en la Lliga nacional, Copa
d’Europa així com en la Copa del Rei d’hoquei línia, la quantitat de 8.000,00 €.
− Per a la participació de l’equip sènior femení en la Lliga nacional, Copa d’Europa
així com en la Copa de la Reina d’hoquei línia, la quantitat de 4.000,00 €.
− Per a l’organització de l’escola esportiva d’hoquei, la quantitat de 1.000,00 €.
L’entitat Hoquei Club Rubí Cent Patins, mitjançant instància núm. 2018039532 de data
21 de desembre de 2018, presenta la documentació justificativa de les subvencions
esmentades.
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Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 15 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 22 de gener de
2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificades totalment les subvencions atorgades mitjançant conveni amb
l’entitat Hoquei Club Rubí Cent Patins per a la temporada esportiva 2017-2018, pels
conceptes i quanties següents:
•

Un import de 5.000,00 €, en concepte de l’activitat esportiva federada d’equips
d’hoquei línia amb llicències de la Federació Catalana de Patinatge.

•

Un import de 8.000,00 €, en concepte de participació de l’equip sènior masculí en
la Lliga nacional, Copa d’Europa i Copa del Rei d’hoquei línia.

•

Un import de 4.000,00 €, en concepte de participació de l’equip sènior femení en la
Lliga nacional, Copa d’Europa i Copa de la Reina d’hoquei línia.

•

Un import de 1.000,00 €, en concepte d’organització de l’escola esportiva d’hoquei
línia.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

19. AVANÇAMENT DEL PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR DEL CCVO I ELS
PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR DE L’AJUNTAMENT DEL CURS 2018-2019
CORRESPONENTS A NOVEMBRE I ELS ENDARRERIMENTS DE SETEMBRE I OCTUBRE
NO INCLOSOS ALS EXPEDIENTS 559/2018/PERSONES-E I 591/2018/PERSONES-E. EXP.
34/2019/PERSONES-E
La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió
ordinària celebrada el 10 d’abril de 2018, va acordar l’aprovació de les Bases
reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria, matriculats en un centre educatiu del Vallès
Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar 2018-2019.
Les esmentades Bases citen literalment en la base 16a Pagaments, apartat 16.1. que:
“El Consell Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als municipis on
estiguin ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat actuar com a entitat
col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts”.
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L’Ajuntament de Rubí és entitat col·laboradora del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, tant pel que fa a la gestió, com a la distribució dels fons públics.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 6 d’agost de 2018 va comunicar per
la llista dels alumnes proposta com a beneficiaris.
L’Ajuntament de Rubí, en aplicació del seu reglament d’ajudes econòmiques en relació
al Reglament per a la Gestió de les ajudes econòmiques, aprovat pel Ple municipal en
data 18 de desembre de 2014, proposa ajudes per alguns infants en situació de
vulnerabilitat social.
Els centres o les AMPAs de les escoles dels alumnes empadronats a Rubí han
presentat les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes de
novembre i els endarreriments de setembre i octubre de 2018 pels alumnes proposats
com a adjudicataris pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i els proposats per
l’Ajuntament de Rubí.
Segons l’informe tècnic de data de 18 de febrer de 2019:
“En tant que les graelles de justificació diària dels àpats consumits durant el mes
de novembre i els endarreriments de setembre i octubre de 2018 fan referència
als alumnes proposats com a adjudicataris pel CCVO i als alumnes proposats
per l’Ajuntament, i que les relacions comptables A/2019/234 i A/2019/250 per
imports de 128.378,31 € i 68,20 € respectivament es corresponen amb els
imports 104.279,04 € que es proposa avançar per l’Ajuntament de Rubí com a
entitat col·laboradora del CCVO i 24.167,47 € que es correspon als ajuts
proposats per l’Ajuntament.
Vist el que disposa la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, en matèria d’obligacions de les entitats col·laboradores.
Informo favorablement:
Els pagaments corresponents al mes de novembre i els endarreriments de
setembre i octubre de 2018 del curs 2018-2019 dels ajuts individuals de
menjador del CCVO i de l’Ajuntament de Rubí adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació
primària i d’educació secundària obligatòria, matriculats en centres educatius del
Vallès Occidental per al curs 2018-2019.”
Vistes les relacions comptables adjuntes, A/2019/234 i A/2019/250 per imports de
128.378,31 € i 68,20 € subjecte a aprovació de la Junta de Govern Local.
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 19 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 18 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 la relació de despesa d’execució pressupostària que anteriorment
s’ha relacionat amb números de relació A/2019/234 i A/2019/250 per imports de
128.378,31 € i 68,20 €.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

20. CONVOCATÒRIA DE LA 20A EDICIÓ DEL PREMI MIQUEL SEGURA DE RECERCA
EXP. 28/2019/PERSONES-E
Vistes les bases del "Premi de Recerca Miquel Segura", aprovades pel Ple de
l'Ajuntament de Rubí en sessió de 26 de març de 2004.
Atès que la Junta de Govern Local és l'òrgan convocant de cada edició del Premi, amb
les funcions que les pròpies bases atribueixen a aquest òrgan.
D'acord amb el que s'estableix en les bases 3.2, 4.1, 6.1, 6.4 i 9.
Vista la proposta del regidor delegat d’Educació, amb el vist i plau de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones, de data 26 de febrer de 2019 i 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:
Primer.- Convocar la vintena edició del "Premi de Recerca Miquel Segura", d'acord
amb els següents extrems:
a) La presentació de candidatures serà de 5 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB.

44

b) La data en què es farà públic el veredicte del jurat i el lliurament dels
premis serà el 19 de juny 2019.
c) El nombre màxim de finalistes serà de 4.
d) Els imports dels premis són els següents:
- L’import brut del Premi corresponent al guanyador és de 430,00€,
sobre el que es practicaran les retencions fiscals que corresponguin.
- L’import brut del Premi corresponent al centre educatiu al qual
pertanyen el guanyador o guanyadors és de 350,00€, sense
retencions per no tractar-se d’una persona física.
- L’import brut del Premi corresponent a cadascun dels tres finalistes
és de 150,00€, sobre el que es practicaran les retencions fiscals que
corresponguin.
La dotació total destinada a premis és de 1.230,00€. Aquesta quantitat s'hi
consignarà en el pressupost de l'exercici de 2019.
e)
Els treballs podran presentar-se per correu electrònic dirigit a
premi.miquelsegura@ajrubi.es i segons l’article 3.6 de les bases generals
de concessió del premi a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
f)Per a informació i consulta de les bases els interessats podran adreçar-se
a l'Ajuntament de Rubí, carrer General Prim, 33-35, 2n, telèfon
93.588.70.00 (Sra. Manuela Ibáñez) o a www.rubi.cat
Segon.- Aprovar la despesa i conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la
Comptabilitat i la Intervenció General. per a la comptabilització, en fase definitiva en
l’exercici de 2019, del document comptable en fase prèvia número 920190001006
amb càrrec de l’aplicació pressupostària 3U036 3260A 48100.

21. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ENTITAT SANT
ANTONI ABAT, PER LES ACTIVITATS TRADICIONALS I LA RUA TRES TOMBS, L'ANY
2018. EXP. 44/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí té interès en la realització de la Festa Gran d’Hivern – Festa de
Sant Antoni Abad, que fa més de 157 anys organitza la Societat Sant Antoni Abad. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Sant Antoni Abad han assumit un seguit
de compromisos, que s’expliciten en el conveni de subvenció i col·laboració adjunt,
que han possibilitat la realització d’aquesta festa.
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Vist el informe motivat que va emetre el servei gestor, el pagament d’aquesta
subvenció serà posterior a la realització de l’activitat, i d’una sola vegada, sense la
constitució de garantia. La subvenció té el caràcter d’import cert i l’import de la
justificació no podrà ser inferior al de l’ajut atorgat. Així mateix el pagament s’ha fet
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia 5 de desembre de 2018, va
acordar concedir una subvenció de 18.000,00 €, a l’entitat SOCIETAT SANT ANTONI
ABAT per a la realització de la Festa de Sant Antoni Abad 2018.
El document número 17 de l´expedient del pressupost de 2018 preveu la subvenció
nominativa Subvenció Sant Antoni Abat de Rubí per activitats tradicionals i per la Rua
dels Tres Tombs amb un import de 18.000,00 € i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48007 i amb número d’apunt previ 920180009003.
Aquesta subvenció nominativa s’empara en la fitxa annex número 32 del Pla Estratègic
de Subvencions 2016-2018, aprovada per acord de Ple de data 25 de febrer de 2016,
per a la línia de subvenció Suport a activitats de cultura popular i tradicional catalana.
Aquesta subvenció nominativa, esta emmarcada per un conveni signat, entre
l’Ajuntament de Rubí, i l’entitat Societat Sant Antoni Abad, aprovat segons acord de la
Junta de Govern Local en data 5 de desembre de 2018. En aquest conveni es
concreten els pactes d’aquesta subvenció, en el pacte cinquè s’especifica la
documentació que l’entitat ha d’aportar per justificar la subvenció rebuda.
ENTITAT: SOCIETAT SANT ANTONI ABAT
NIF: G62424767
NÚM. APUNT PREVI: 920180009003
ACTIVITAT

IMPORT

Festa de Sant Antoni Abad

18.000,00 €

TOTAL

18.000,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
11 de gener de
2019

Atès que l’entitat ASSOC. SOCIETAT SANT ANTONI ABAT havia de justificar abans
de l’11 de gener de 2019 l’activitat de Festa de Sant Antoni Abad segons l’acord
adoptat el 5 de desembre de 2018:
ENTITAT: SOCIETAT SANT ANTONI ABAT
NIF: G62424767
ACTIVITAT

IMPORT

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ

Festa de Sant Antoni Abad

18.000,00 €

11 de gener de
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2019
TOTAL

18.000,00 €

El servei gestor ha emès informe segons el qual:
1) L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu regulat a la
condició 8a del conveni.
2) Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3) La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 5 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180009003, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041 3340E 48007 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:






Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Societat Sant
Antoni Abat de Rubí aprovat segons acord de la Junta de Govern Local en data
5 de desembre de 2018, el pacte cinquè de l’esmentat conveni atribueix a la
Junta de Govern Local la competència per a aprovar la justificació, disposició
que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan concedent és el
competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Bases de subvencions aprovades per Ple el 27 de març de 2014
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Vista la proposta del regidor delegat del servei de Cultura i de la regidora delegada de
l’Àrea de Serveis a les Persones de data 18 de febrer i de l’informe tècnic de 12 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:
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Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

22. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A
L'ASSOCIACIÓ APLEC DE RUBÍ PER A L'ACTIVITAT APLEC DE LA SARDANA A RUBÍ,
L'ANY 2018. EXP. 39/2019/SCULTURALS-E
Antecedents de fet:
L’Ajuntament de Rubí ha subvencionat amb un import de 2.500 euros l’entitat APLEC
DE RUBÍ per a l’activitat 20è APLEC SARDANISTA DE RUBÍ proposada i organitzada
per l’Aplec de Rubí en l’edició del 2018.
Aquesta subvenció està emmarcada en la modalitat C, que correspon a les
subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals i concretament a
línia de Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
catalana dotada amb 13.800 euros i amb càrrec a la partida 3U041.3340.48000,
recollida en fitxa annex 35 del Pla Estratègic de subvencions 2016-2018.
L’informe que va emetre el servei gestor en el moment de l’atorgament marcava com a
data màxima per a la justificació el 10 de gener del 2019.
D’acord amb les bases de subvencions, l’import de la justificació de la subvenció en
cap cas no pot ser menor a la quantitat justificada.
La subvenció va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, el dia
28 de desembre de 2018.
ENTITAT: APLEC DE RUBÍ
NIF: G62654462
NÚM. APUNT PREVI: 920180010618
ACTIVITAT

IMPORT

20è Aplec Sardanista de Rubí

2.500,00 €

TOTAL

2.500,00 €

TERMINI
DE
JUSTIFICACIÓ
10 de gener de
2019

Atès que l’APLEC DE RUBÍ tenia fins el 10 de gener del 2018 per justificar l’activitat
20è APLEC SARDANISTA DE RUBÍ segons l’acord adoptat el 28 de desembre de
2018 per Junta de Govern Local.
El servei gestor ha emès informe segons el qual:
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1. L’entitat ha presentat tota la documentació del compte justificatiu.
2. Les despeses justificades, per import superior al de la subvenció o, si escau, al
de la respectiva subvenció, responen de manera inequívoca a la naturalesa de
les activitats subvencionades, són estrictament necessàries i han estat
efectivament pagades.
3. La subvenció concedida, juntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos de l’activitat o, si escau, de la respectiva activitat, no supera el cost de
la mateixa.
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 28 de desembre de 2018,
es va reconèixer l’obligació número 920180010618, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3U041.3340E.48000 del pressupost de l’exercici 2018.
Fonaments de dret:
Bases de subvenció
D’acord amb la Base 10.5 de les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per
a entitats i associacions ciutadanes, la justificació haurà de ser aprovada per acord de
la Junta de Govern Local, disposició que respecta allò que estableix l’article 32.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual l’òrgan
concedent és el competent per a comprovar l’adequada justificació de la subvenció.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis
a les Persones de data 18 de febrer de 2019 i de l’informe tècnic de data 6 de febrer
de 2019 que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Donar per justificada totalment la subvenció concedida i identificada a la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària.

23. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA MITJANÇANT
CONVENI A L’ENTITAT CE ESPORTIU HORITZÓ
PER AL FINANÇAMENT DEL
PROGRAMA D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ESPORTIU I ESPORTIU-SOCIAL PER A
L’ANY 2018. EXP. 80/2019/PERSONES-E
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Assumpte: Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat CE Esportiu Horitzó per al
finançament del programa d’activitats de caràcter esportiu i esportiu-social per a l’any
2018.
L’entitat Club Esportiu Horitzó 1994 dedica la seva activitat al foment, promoció i
organització d’activitat esportives i de caràcter social adreçades a persones amb
discapacitats físiques i psíquiques.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2018 va
aprovar un conveni de subvenció directa entre l’Ajuntament de Rubí i CE Esportiu
Horitzó per a l’any 2018. Aquest conveni contempla l’execució dels següents
programes:
Projectes de caràcter esportiu i esportiu-social
•

Equips de competició de bàsquet per a discapacitat psíquics

•

Equips de competició de Boccia per a paralítics cerebrals

Projectes d’activitats esportives adaptades
•

Escola d’iniciació esportiva de natació adaptada per a persones amb discapacitat

•

Grup d’iniciació esportiva de bàsquet per a discapacitats intel·lectuals

•

Grup d’iniciació esportiva de psicomotricitat en mitjà aquàtic

•

Grup d’hidroteràpia per a malalts neuromusculars

Les condicions econòmiques pactades per a l’any 2018 van quedar establertes pels
conceptes i les quanties següents:
•

Pels projectes de caràcter esportiu i esportiu-social, un import de 3.600,00 €.

•

Pels projectes d’activitats esportives adaptades, un import de 5.700,00 €.

El Club Esportiu Horitzó , mitjançant instància núm. 2019003562 de data 30 de gener
de 2019, presenta la documentació justificativa de les subvencions esmentades.
Vista la proposta del regidor del servei d’Esports i de la regidora de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 14 de febrer de 2019 i l’informe tècnic de data 8 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:
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1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada mitjançant conveni a l’entitat
Club Esportiu Horitzó per les activitats de caràcter esportiu i esportiu-social per a l’any
2018 en la quantia i el concepte següent:
•

Un import de 3.600,00 €, en concepte de les activitats del projecte de caràcter
esportiu i esportiu-social per a l’any 2018.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. DECLARAR DESISTIDA LA PETICIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA BENZINERA A LA CTRA MOLINS DE REI, 75 A NOM DE GESDIP,
SA EXP. 74/2018/OB
ANTECEDENTS
Primer.- El 30/10/2018, amb número de registre 2018/033251, GESDIP SA , va
presentar la sol·licitud de la llicència d’obres per a la construcció d’una benzinera,
segons expedient número 74/2018/OB al CTRA MOLINS DE REI 75 i amb referència
cadastral 99324604DF1992S0001FD, de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 20/12/2018X amb número de registre d’entrada 2018039427,
GESDIP SA , presenta escrit demanant el desestiment de la sol·licitud presentada en
data 30/10/2018 amb el número de registre 2018/033251
Segon.- Vist els informes tècnic i jurídic de dates 11/02/2019 i 12/02/2019,
respectivament, es conclou que es procedent declarar el desestiment de la petició de
llicència, així com el retorn de les garanties d’import 3451,08€ per l’execució de les
obres particulars.
Tercer.- 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 l’execució de les obres, és el mateix interessat
a qui se li han de retornar l’import d’aquestes:
Manament d’ingrés
Import (€)
320180008773

Concepte
Fiances per llicències d’obres

3451,08€
FONAMENTS DE DRET
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost. (TRLU)
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Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 14/02/2019 i
els informes jurídic de data 12/02/2019 i informe tècnic de data 11/02/2019 que consten
a l’expedient.

Decret de l'Alcaldia núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Declarar desistida la petició de llicència d’obres, segons expedient número
74/2018/OB, a nom de GESDIP SA , que fou demanada el 30/10/2018, per a la
construcció d’una benzinera , al CTRA MOLINS DE REI 75, i amb referència cadastral
99324604DF1992S0001FD d’aquest municipi, i, en conseqüència, procedir a l’arxiu
de les actuacions sense més tràmit, en compliment de l’article 179 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- Retornar les esmentades garanties d’import 3451,08 €, a GESDIP SA
NIF ESA08785826, que correspon als possibles danys a l’espai públic.

amb

Tercer.- Indicar a l’interessat que per rebre l’import de les garanties, prèviament haurà
de notificar a la Tresoreria municipal el número de compte corrent on s’ha de fer
l’ingrés.
Quart.- Requerir a l’Organisme de Gestió Tributària per tal que procedeixi al cobrament
de la Taxa per llicències urbanístiques, atesa l’Ordenança Fiscal número 17, vigent
l’any 2018.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, a la Tresoreria municipal
i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.

2. DECLARAR LA CADUCITAT DEL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓ PER A APARCAMENT EN SOTERRANI AL CARRER PAGESIA, 133, A NOM INMONAU SA. EXP. 000026/2015-LLIC
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern, en sessió de data 11 de desembre de 2006 va aprovar la llicència
d’obres 000084/2006-OMA, per a aparcament en soterrani per 96 vehicles com a
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ampliació de la nau industrial aïllada sense us específic situada al carrer de la Pagesia
1-33, de Rubí.
En data 26 de setembre de 2008 (LLGE 2008029056) INMONAU SA, va presentar una
sol·licitud en què demanava la llicència de primera ocupació de l’aparcament en
soterrani per 96 vehicles de la nau industrial aïllada sense ús específic situada al
carrer de la Pagesia 1-33, de Rubí.
En data 10 d’octubre de 2008, es realitza visita de final d’obra on es comprova
l’existència de deficiències esmenables. El sol·licitant va ser requerit per tal de que
esmenés les deficiències tècniques en el termini màxim d’un mes d’acord amb el
requeriment emès el 22 d’octubre de 2008 (LLGS 2008021519), amb l’advertiment
que, en cas de no fer-ho, es produiria la caducitat de l’expedient de conformitat amb el
que preveu l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El 6 de novembre de 2008 es practicà degudament l’esmentada notificació.
El sol·licitant va ser novament requerit reiterant les deficiències tècniques en
requeriment emès l’11 de juny de 2010 (LLGS 2010011531), amb el mateix
advertiment que l’anterior requeriment esmentat de data 22 d’octubre de 2008.
El 28 de juny de 2010 es practicà degudament l’esmentada notificació, sense que a
data d’avui consti la seva esmena.
En data 11 de febrer de 2019, el tècnic municipal emet informe considerant que
procedeix, prèvia resolució, declarar caducat el procediment de petició d’atorgament
de la llicència d’ocupació de l’aparcament en soterrani per 96 vehicles de la nau
industrial aïllada sense ús específic situada al carrer de la Pagesia 1-33, de Rubí.
Tanmateix caldrà posar en coneixement al departament de Disciplina Urbanística els
fets aquí exposats per incoar el corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística i sancionador.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, d’aplicació per motius temporals.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 12 de març
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 11 i 19 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Declarar la caducitat del procediment de petició d’atorgament de llicència de
primera ocupació sol·licitada per INMONAU SA, per a aparcament en soterrani per 96
vehicles com a ampliació de la nau industrial aïllada sense us específic situada al
carrer de la Pagesia 1-33, de Rubí, amb número d’expedient 000026/2015-LLIC,
expedient de referència 000084/2006-OMA.
Segon.- Acordar l’arxiu de totes les actuacions practicades en aquest expedient.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí i al departament de Disciplina
Urbanística per incoar el corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística
i sancionador.

3. ADHESIÓ AL NOU CONVENI SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
DE PAPER I CARTRÓ, 2018-2021 EXP. 6/2019/URBANS-E
Antecedents o Fets
L’Ajuntament de Rubí, des de l’any 2009, s’ha anat adherint als diversos convenis que
s’han anat signant entre l’ARC i els diversos gremis i recuperadors de paper i cartró de
Catalunya. Això ha donat cobertura a la seva correcta comercialització, alhora que ha
garantit un preu mínim per tona de paper-cartró aportat a la planta recuperadora.
En data 1 de juliol de 2018 l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ASM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la Recollida
Selectiva del Paper i Cartró (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya (GRC)
van signar un Conveni amb vigència de l’1 de juliol de 2018 al 31 de desembre de
2021 per a promocionar la recollida selectiva de paper i cartró i establir un marc
estable per a la comercialització.
L’esmentat conveni estableix la possibilitat d’adhesió voluntària al mateix dels ens
locals, amb la finalitat de millorar la qualitat del paper i cartró recollit selectivament i
lliurar-lo a una empresa gestora adherida al Conveni, i l’avantatge de gaudir d’un preu
mínim garantit per tona recollida.
En data 9 de gener de 2019 el cap del Servei de Gestió de Residus, ha emès informe
favorable a l’adhesió en d’aquest conveni.
En data 14 de gener de 2019 els serveis jurídics de l’Ajuntament de Rubí, han emès
informe favorable a l’adhesió en d’aquest conveni.
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Fonaments de dret
Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, que estableix al seu apartat 1 que tots els convenis vigents subscrits per
qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats
o dependents hauran d’adaptar-se al previst a la mateixa en el termini de tres anys a
comptar des de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 48.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que
estableix que “les Administracions Públiques, els seus organismes públics i entitats de
dret públic vinculats o dependents i les Universitats públiques, en l’àmbit de les seves
respectives competències, podran subscriure convenis amb subjectes de dret públic i
privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència”.
Article 48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que
estableix que “la subscripció de convenis haurà de millorar l’eficiència de la gestió
pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública i complir amb la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera”.
Article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que
estableix que els convenis als que es refereix l’esmentat article 48 hauran d’incloure,
entre d’altres matèries, el termini de vigència del conveni, que haurà de ser determinat,
i no podrà ser superior a quatre anys, tret que es prevegi un termini superior
normativament, i que, en qualsevol moment anterior a la finalització de la vigència del
mateix, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció.
Article 66.2.f) i l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya que estableix que el municipi
té competències pròpies en matèria de protecció del medi i la recollida i tractament de
residus.
Article 11.1 i 4 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya estableix que per a la recollida
selectiva de residus s’han d’atendre les possibilitats de valorització d’aquests i que els
municipis gaudeixen de la potestat de reglamentar la recollida selectiva dels residus
municipals atenent les determinacions específiques que resulten de la legislació de la
Generalitat en la matèria i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya pel
període 2013-2020, aprovat pel Reial decret 210/2018, de 6 d’abril, estableix com a
principal objectiu estratègic potenciar la gestió de residus com a recursos impulsant la
simbiosi industrial, la implicació del sector privat i instruments de gestió eficients, i es
proposa incrementar la valorització material dels residus millorant la qualitat dels
residus recollits selectivament per a incrementar la qualitat i el valor dels materials
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reciclats de manera que l’any 2020 s’assoleixi com a mínim la valorització del 60 % en
pes dels residus generats a la Comunitat.
Vista la proposta del director d’àrea de Serveis Territorials i de la regidora delegada de
l’Àrea de Serveis Territorials de data 5 de febrer de 2019, els informes jurídic de data
14 de gener de 2019 i tècnic de data 9 de gener de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al nou conveni, amb vigència de l’1
de juliol de 2018 al 31 de desembre de 2021, per a promocionar la recollida selectiva
de paper i cartró i establir un marc estable per a la comercialització signat, en data 1
de juliol de 2018, per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ASM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la Recollida
Selectiva del Paper i Cartró (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya
(GRC).
Segon.- Facultar l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí, la senyora Ana María Martínez
Martínez, per a la signatura dels documents que se’n puguin derivar de l’adhesió.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Alcaldia i a la Intervenció Municipal.
Quart.- Notificar als interessats.

4. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE L'AVAL DEL SERVEI
DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
DESCRITES EN EL "PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL•LECTORS EN ALTA DEL
MARGE DRET DE LA RIERA DE RUBÍ, CONCA 3" EXP. 36/2019/TERRITORI-E
En data 22 de desembre de 2011 el Ple va aprovar definitivament el “Projecte
constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera de Rubí, conca 3”.
En data 6 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del
servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en el
“Projecte constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera de Rubí, conca
3” a l’empresa PRODOP SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, CIF
J64534506.
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En data 26 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va nomenar el sr.
, de l’empresa PRODOP SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA,
com a director de les obres i coordinador de seguretat i salut de les obres del “Projecte
constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera de Rubí, conca 3”.
En data 27 de maig de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera de
Rubí, conca 3”.
En data 26 de juny de 2017 es van rebre les obres del “Projecte constructiu dels
col·lectors en alta del marge dret de la riera de Rubí, conca 3”.
En data 30 de juny de 2017 el sr.
en representació de l’empresa
PRODOP SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, va sol·licitar la
devolució de la garantia definitiva constituïda per a respondre de la correcta execució
de les obres del “Projecte constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera
de Rubí, conca 3” d’import 1.225,00€.
Vist l’informe emès pel Servei de Projectes i Obres de data 22 de gener de 2019.
Atès el què disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector públic, pel què fa a la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 25 de febrer de 2019 i l’informe del Servei de Projectes i
Obres de data 22 de gener de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte del servei de direcció d’obra i coordinació
de seguretat i salut de les obres descrites en el “Projecte constructiu dels col·lectors
en alta del marge dret de la riera de Rubí, conca 3” sense saldo a favor de cap de
les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 1.225,00€ a l’empresa PRODOP
SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, CIF J64534506.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
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Quart.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia
haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o
comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa
contractista.

5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE L'AVAL DEL SERVEI
DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
DESCRITES EN EL “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL COL•LECTOR DE LA CONCA 2.
FASE III" EXP. 37/2019/TERRITORI-E
En data 22 de desembre de 2011 el Ple va aprovar definitivament el “Projecte
constructiu del col·lector de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910, fase III”.
En data 6 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del
servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en el
“Projecte constructiu del col·lector de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910, fase III” a
l’empresa PRODOP SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, CIF
J64534506.
En data 26 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va nomenar el sr. Sr.
de l’empresa PRODOP PROJECTE I DIRECCIONS D'OBRA PÚBLICA
com a director de les obres i coordinador de seguretat i salut de les obres del “Projecte
constructiu del col·lector de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910, fase III”.
En data 27 de maig de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres del “Projecte constructiu del col·lector de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910,
fase III”.
En data 16 de novembre de 2017 es van rebre les obres del “Projecte constructiu del
col·lector de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910, fase III”.
En data 19 de novembre de 2018 el sr.
, representant de l’empresa
PRODOP SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, va sol·licitar la
devolució de la garantia definitiva constituïda per a respondre de la correcta prestació
del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en
el “Projecte constructiu del col·lector de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910, fase III”
d’import 1.495,00€.
Vist l’informe emès pel Servei de Projectes i Obres de data 22 de gener de 2019.
Atès el què disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector públic, pel què fa a la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 25 de febrer de 2019 i l’informe del Servei de Projectes i
Obres de data 22 de gener de 2019, que consten a l’expedient.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte del servei de direcció d’obra i coordinació
de seguretat i salut de les obres descrites en el “Projecte constructiu del col·lector
de la conca 2, entre el pk 2+139 i 5+910, fase III” sense saldo a favor de cap de les
parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 1.495,00€ a l’empresa PRODOP
SCP PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, CIF J64534506.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia
haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o
comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa
contractista.

6. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE L'AVAL DEL SERVEI
DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
DESCRITES EN EL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA RIVO RUBEO” EXP.
38/2019/TERRITORI-E
En data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
“Projecte d’urbanització de la plaça Rivo Rubeo”.
En data 31 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte
del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en
el “Projecte d’urbanització de la plaça Rivo Rubeo” al senyor
DNI
.
En data 3 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va nomenar el sr.
com a director de les obres i coordinador de seguretat i salut de les obres del
“Projecte d’urbanització de la plaça Rivo Rubeo”.
En data 16 de setembre de 2015 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de
les obres del “Projecte d’urbanització de la plaça Rivo Rubeo”.
En data 22 d’abril de 2016 es van rebre les obres del “Projecte d’urbanització de la
plaça Rivo Rubeo”.
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En data 17 d’octubre de 2018 el sr.
, va sol·licitar la devolució de
la garantia definitiva constituïda per a respondre de la correcta prestació del servei de
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres descrites en el “Projecte
d’urbanització de la plaça Rivo Rubeo” d’import 587,00€.
En data 31 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació del
contracte i el retorn de la garantia definitiva de les obres corresponents al “Projecte
d’urbanització de la plaça Rivo Rubeo” a l’empresa adjudicatària de les obres.
Vist l’informe emès pel Servei de Projectes i Obres de data 6 de febrer de 2019.
Atès el què disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector públic, pel què fa a la
devolució i cancel·lació de les garanties.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 25 de febrer de 2019 i l’informe del Servei de Projectes i
Obres de data 6 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte del servei de direcció d’obra i coordinació
de seguretat i salut de les obres descrites en el “Projecte d’urbanització de la plaça
Rivo Rubeo” sense saldo a favor de cap de les parts.
Segon.- Retornar la garantia definitiva d’import 587,00€ al senyor
DNI
.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Comunicar a l’interessat que per rebre la devolució de l’esmentada garantia
haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el número de compte bancari o
comparèixer a la Tresoreria Municipal, amb l’autorització i els poders de l’empresa
contractista.

7. RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DE L’ACORD APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 6 DE MARÇ DE 2019 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
URBANÍSTICA D’UNA FINCA SITUADA AL CARRER XIMELIS, 4.EXP. 68/2019/CD
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ANTECEDENTS
En data 3 de novembre de 2017 (LLGE 2017027740),
va
sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en dues unitats la finca
situada al carrer de Ximelis, 4.
RELACIÓ DE FETS
En data 6 de març de 2019, la Junta de Govern Local va acordar atorgar a
llicència de parcel·lació urbanística per a dividir en dues unitats la finca
situada al carrer de Ximelis, 4.
S’ha advertit un error material de fet a l’anterior acord de data 6 de març de 2019, a la
part dispositiva, al paràgraf on s’assenyala el plànol que s’ha d’incorporar a la
resolució és el plànol número 2.2 del “Projecte de Parcel·lació de la finca situada al
carrer Ximelis 4 i passatge Ximelis 11-13 de Rubí”.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 11 de març
de 2019.
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.- Rectificar l’acord de Junta de Govern Local de data 6 de març de 2016 pel
que s’acorda atorgar a
llicència de parcel·lació urbanística per
a dividir en dues unitats la finca situada al carrer de Ximelis, 4, segons expedient
000010/2017-PARURB, de manera que:
ON DIU:
“S’assenyala que el plànol que s’ha d’incorporar a la resolució que concedeixi la
Llicència de Parcel·lació per a dividir en 2 unitats la finca inicial situada al carrer
Ximelis ,4, de Rubí., de l’expedient 000010/2017-PARURB en compliment de l’article
28 d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el RPLU, és el plànol
número 2.2 del “Projecte de Parcel·lació de la finca situada al carrer Ximelis,4 i
passatge Ximelis 11-13 de Rubí.” redactat per Isabel Belchí Martínez (Arquitecte
tècnica) i presentat per ella mateixa, en data 21 de gener de 2019 amb el registre
d’entrada núm. 20190023973.”
HA DE DIR:
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“S’assenyala que el plànol que s’ha d’incorporar a la resolució que concedeixi la
Llicència de Parcel·lació per a dividir en 2 unitats la finca inicial situada al carrer
Ximelis ,4, de Rubí., de l’expedient 000010/2017-PARURB en compliment de l’article
28 d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el RPLU, és el plànol
número 2.2 del “Projecte de Parcel·lació de la finca situada al carrer Ximelis,4 i
passatge Ximelis 11-13 de Rubí.” redactat per
(Arquitecte
tècnica) i presentat per ella mateixa, en data 22 de gener de 2019 amb el registre
d’entrada núm. 2019002397.”
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

6./.ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
7./. TORNS OBERT DE PARAULES

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