ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de febrer de 2019
Hora: de 09:00 a 9:45
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCADOS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Vicesecretari
Interventora

Ana Maria Martinez Martinez
Moises Rodriguez Canton
Marta Garcia Marin
Juan Lopez Nuñez
Nicolau López Aznar
Sandra Cerdà Gómez

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

Maria Mas Arrufat
Rafael Gueto Ortiz
Sergio Garcia Roig
José Luis Ariño Buil

PSC-CP
PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIX
1a tinenta Alcaldia
3r tinent Alcaldia
Regidor
Gerent

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix el Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí en sessió Ordinària i en primera convocatòria a les 09:00 hores del dia 28 de febrer de
2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1./. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7/2019/JGL, DE 22 DE
FEBRER
2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
1.APROVAR L'APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENT AL MES DE
FEBRER. EXP. 44/2019/GERENCIA-E
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Atès que els Grups Polítics Municipals, segons aprovació de Ple de data 1 de Juliol de
2015, tenen assignada una dotació econòmica mensual, amb una part fixa igual per a
tots els grups i una part variable segons el nombre de regidors en el grup.
Vist que aquestes aportacions mensuals es troben degudament pressupostades en
l’aplicació 9U001.9120A.480.00, amb la denominació: Aportació a grups municipals,
del pressupost 2019.
Vist l’informe del Gerent de l’Ajuntament de Rubí, de data 5 de febrer de 2019
mitjançant el qual es demana es procedeixi a l’aprovació de l’autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació de la despesa del mes de febrer del 2019, en concepte
d’aportació als Grups Municipals, segons el detall que en aquest es conté.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010 d’aprovació
de procediments de gestió econòmica.
Vista la proposta del gerent i de l’alcaldessa
l’expedient.

de data 07/02/2019 que consta a

Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290 de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer: Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa del
mes de febrer de 2019, en concepte de l’aportació a Grups Municipals, relacionats a
continuació:
Fase
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO

Data
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019

Núm. operació

Aplicació

Import

Tercer

920190000503 9U001 9120A48000 2.375,00 V66573833
920190000505 9U001 9120A48000 1.900,00 V66191453
920190000514 9U001 9120A48000 4.275,00 V66649971
920190000515 9U001 9120A48000 3.800,00 V66203159
920190000516 9U001 9120A48000 2.850,00 V66571712
920190000518 9U001 9120A48000 2.375,00 V66583717
920190000519 9U001 9120A48000 1.900,00 V66571910

Nom tercer
GM CIUTADANS
GRUP MPAL. CDC
GRUP MPAL. PSC
GRUP MPAL. ERC
GM CAV-PA
GRUP MPAL. ICV
GRUP MPAL. VR

Segon: Traslladar aquesta resolució a la Comptabilitat i la Intervenció General, per la
comptabilització, en fase definitiva, dels documents comptables detallats en el paràgraf
anterior.
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3./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
1. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES AMB EL NÚMERO DE RELACIÓ COMPTABLE
A/2019/110.EXP. 11/2019/CIUTAT-E
Vistos els documents comptables tramesos per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local 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/2019/110, d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponent als documents relatius en fase ADO i números d’apunts previs
920190000348 i 920190000350, i subjecta a aprovació de la Junta de Govern Local.
Vist l’informe de Secretaria, de data 23 de març de 2018, de necessitats de
contractació i limitacions dels contractes menors.
Vista la proposta del regidor delegat i del director de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de data 4 de febrer de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment s’ha
relacionat amb número de relació comptable A/2019/110 i amb un import de 1.065,00
€
2-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/2. EXP. 7/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/2 de factures conformades pels diferents serveis de l’Ajuntament
per import de 153.713,67 €
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
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conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP-2018.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de març de 2018 sobre l’estat de la contractació
municipal.
Vista la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals i de l’Interventor
General de data 7 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 la relació de factures F/2019/2 per import de 153.713,67 €
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord

2. APROVAR RELACIÓ A-2019-219 CORRESPONENT A LA DESPESA DE LA
TRESORERIA CAPÍTOL 3 I 9. EXP. 23/2019/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/2019/219, d’operació prèvia comptabilitzada,
corresponents al document relatiu en fase ADO subjecte 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 13 de febrer 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.
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2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (document ADO)
per import de 29.532,30, que es detalla amb número de relació comptable A/2019/219.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.

3. DECLARAR EL DESISTIMENT I LA INADMISSIÓ DEL RECURS PRESENTAT PER
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIONS TRES SL EN DATA 29 DE NOVEMBRE DE
2018 CONTRA L’ACORD DE LA MESA DE CONTRACCIÓ (EXECUCIÓ OBRES CLUB
PETANCA SANTA ROSA) EXP. 76/2018/LICI
Atès que en data 29 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada
2018036939, l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCIONS TRES SL amb
NIF B59096107 va interposar un recurs d’alçada contra l’acord de la Mesa de
Contractació aprovat en data 27 de novembre de 2018, relatiu a la licitació del
contracte per a l’execució de les obres del Projecte de trasllat de les instal·lacions del
club de petanca Santa Rosa de Ca n’Oriol al costat de l’estadi de Can Rosés
(expedient 1/2018/COOS).
Vistos els articles 66 i 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques, de conformitat amb els quals
s’observa que el recurs d’alçada interposat per l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCIONS TRES SL amb NIF B59096107 no reuneix els requisits de caràcter
generals que han d’acompanyar a tota sol·licitud i que són els següents:
1. Nom i cognoms de l’interessat/ada, que interposa el recurs i, en el seu cas, de la
persona que el/la representi. S’ha d’identificar a la persona física que presenta el
recurs d’alçada, la qual ha de tenir poders suficients per poder presentar-lo.
2. Fets, raons i petició on concreti, amb tota claredat, la seva sol·licitud; definint amb
claredat què es sol·licita amb el recurs d’alçada.
3. Lloc i data.
4. Signatura del sol·licitant.
Vist que per acord de Junta de Govern Local aprovat en sessió del dia 21 de
desembre de 2018, es va concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la
notificació de l’acord, per tal que l’empresa licitadora CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 esmenés els defectes detectats en
l’escrit d’interposició del recurs d’alçada senyalat, d’acord amb el previst a l’article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, amb indicació expressa de que si no ho esmenés es
donarà per desistida la seva petició, prèvia resolució.
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Atès que el requeriment d’esmena es va notificar a l’empresa CATALANA
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL amb NIF B59096107 en data 11 de gener de
2019, i que a data actual ja ha transcorregut aquest termini sense que consti registrada
d’entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament cap documentació en atenció a
aquest requeriment. Als efectes d’acreditar aquest extrem consta incorporada una
diligència de l’OAC a l’expedient de contractació.
Vist que per acord de Junta de Govern Local també de data 21 de desembre de 2018
es va declarar deserta la licitació convocada per a adjudicar el contracte de l’execució
de les obres contemplades al Projecte de trasllat de les instal·lacions del club de
petanca Santa Rosa de ca n’Oriol al costat de l’estadi de Can Rosés (expedient
1/2018/COOS).
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 12 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.- Declarar el desistiment i la inadmissió del recurs presentat per l’empresa
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCIONS TRES SL en data 29 de novembre de
2018, amb número de registre d’entrada 2018036939, contra l’acord de la Mesa de
Contractació aprovat en data 27 de novembre de 2018, relatiu a la licitació del
contracte per a l’execució de les obres del Projecte de trasllat de les instal·lacions del
club de petanca Santa Rosa de Ca n’Oriol al costat de l’estadi de Can Rosés
(expedient 1/2018/COOS), per haver transcorregut el termini de 10 dies hàbils concedit
per l’òrgan de contractació per a esmenar els defectes detectats en el seu recurs,
d’acord amb el previst als articles 66 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense que
l’empresa hagi efectuat cap esmena al respecte.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCIONS TRES SL amb NIF B59096107 i als serveis municipals interessats
en aquest expedient.
TERCER.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Rubí, a
l’apartat corresponent a la licitació de l’expedient 1/2018/COOS del contracte per a
l’execució de les obres del Projecte de trasllat de les instal·lacions del club de petanca
Santa Rosa de Ca n’Oriol al costat de l’estadi de Can Rosés.
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4. APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA ENTRE
AJUNTAMENT DE RUBI I IES SANTA EULÀLIA. EXP. 36/2019/RRHH-E
Vist que el centre IES Santa Eulàlia ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí la possibilitat
que el següent estudiant, alumne de Formació Professional, especialitat Realització
de Projectes Audiovisuals i Espectacles, realitzi un període de formació pràctica al
Servei Radio Rubí pel període que s’indica:
Alumne/a

Inici
04/03/2019

Finalització
23/07/2019

Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius
per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica
professional en el món de l’empresa.
Vistos l’informe tècnic emès pel servei Radio Rubí de data 6 de febrer de 2019 pel
qual s’informa favorablement a la signatura de l’Acord de Col·laboració amb l’IES
Santa Eulàlia de Terrassa.
Vist l’informe tècnic del servei de Recursos Humans, de data 15 de febrer de 2019,
mitjançant el qual es valora positivament sobre la possibilitat de subscriure els Acords
de Col·laboració de referència, pels motius i fonaments continguts en aquest.
Vist allò que preveu l’Ordre núm. ENS/241/2015, de 27 de juliol, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula la formació
pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.
Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre de referència, l’Ajuntament de Rubí,
com a centre de treball, pot establir convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques curriculars.
Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o
del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre
l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 19 de l’esmentada Ordre.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposen que la
Junta de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i
de foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el
seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.
El Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, que aprova el Text Refós
de les competències de l’Alcaldia als regidor i regidores delegats i modificació de la
organització interna municipal, delega en la Regidora de Serveis a les Persones,
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Marta García Marín, les competències de signatura i resolució del servei de Salut
Pública i del servei d’Educació.
Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 15 de febrer de 2019 i l’informe tècnic del servei de
Recursos Humans de data 15 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 l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i el centre
educatiu IES Santa Eulàlia de Terrassa, per a dur a terme la formació pràctica del
següent estudiant al servei de Radio Rubí, pels períodes que s’indica:
Alumne/a

Inici
04/03/2019

Finalització
23/07/2019

Segon.- Facultar a la regidora delegada de Serveis a les Persones per a la signatura
de del Conveni de Col·laboració per a la formació pràctica esmentat supra.
Tercer.- Nomenar la senyora Lídia Juste Pujol com a tutora dels estudiants en
pràctiques.
Quart.- Comunicar aquest acord a les diferents parts implicades.

5. APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA ENTRE
AJUNTAMENT DE RUBI I EL CENTRE EDUCATIU ÀGORA SANT CUGAT EXP.
37/2019/RRHH-E
Vist que el centre Àgora Sant Cugat International School ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Rubí la possibilitat que l’estudiant
alumne de formació
professional en vídeo discjòquei i so, realitzi un període de formació pràctica al Servei
de Radio Rubí pel període que s’indica:
Alumne/a

Inici

Finalització

05/03/2019

11/07/2019

Atès que l’Ajuntament de Rubí té la voluntat de col·laborar amb els centres educatius
per tal d’afavorir i completar la formació acadèmica dels estudiants amb la pràctica
professional en el món de l’empresa.
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Vist l’informe emès per la responsable del Servei de Radio Rubí en data 13 de febrer
de 2019 pel qual s’informa favorablement a la signatura del Conveni de Col·laboració
amb Àgora Sant Cugat International School.
Vist l’informe tècnic del servei de Recursos Humans, de data 15 de febrer de 2019,
mitjançant el qual es valora positivament sobre la possibilitat de subscriure els Acords
de Col·laboració de referència, pels motius i fonaments continguts en aquest.
Vist allò que preveu l’Ordre núm. ENS/241/2015, de 27 de juliol, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula la formació
pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.
Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre de referència, l’Ajuntament de Rubí,
com a centre de treball, pot establir convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques curriculars.
Atès que la formació pràctica, per la seva condició de part integrant del currículum o
del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre
l’alumnat i l’Ajuntament, tal com preveu l’article 19 de l’esmentada Ordre.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposen que la
Junta de Govern Local té competència en matèria de relacions interadministratives i
de foment i, en concret, té atorgada la competència en l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el
seu objecte no versi sobre matèries que siguin competència del Ple.
El Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, que aprova el Text Refós
de les competències de l’Alcaldia als regidor i regidores delegats i modificació de la
organització interna municipal, delega en la Regidora de Serveis a les Persones,
Marta García Marín, les competències de signatura i resolució del servei de Salut
Pública i del servei d’Educació.
Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 15 de febrer de 2019 i l’informe tècnic del servei de
Recursos Humans de data 15 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.- Aprovar l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i el centre
educatiu Àgora Sant Cugat International School, per a dur a terme la formació pràctica
del següent estudiant al servei de Radio Rubí, pels períodes que s’indica:
Alumne/a

Inici
05/03/2019

Finalització
11/07/2019

Segon.- Facultar a la regidora delegada de Serveis a les Persones per a la signatura
de del Conveni de Col·laboració per a la formació pràctica esmentat supra.
Tercer.- Nomenar la senyora Lidia Juste Pujol com a tutora de l’estudiant en
pràctiques.
Quart.- Comunicar aquest acord a les diferents parts implicades.

6. PROCEDIR A L’ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL
PROCEDENT DE L'ARXIU DE LLICÈNCIES D'OBRES MENORS. EXP. 2/2019/SGSI-E
Antecedents o Fets
1. Vist l’informe de la cap de l’Arxiu municipal, de data 14 de febrer de 2019, en el qual
comunica que hi ha documentació en les dependències de l’Arxiu municipal, procedent
del servei de Llicències d’Obres Menors que pot ser eliminada, ja que no és activa, no
hi ha recursos en via administrativa o judicial i s’han exhaurit tots els terminis que
obliguen a la seva conservació.
2. La documentació ha estat avaluada i es pot aplicar la disposició legal que permet
eliminar-los.
Fonaments de dret
1 Vist que la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la
Generalitat de Catalunya (CNAATD) estableix un procediment reglat per a dur a terme
l’eliminació de documents, i que disposa d’unes Taules d’Avaluació Documental (TAD)
que especifiquen quines sèries documentals poden ser objecte d’eliminació i quins són
els criteris sobre la normativa d’accés als documents.
2 Atès el decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
(DOGC 5056, de 25.01.2008) i l’ordre de 8 de febrer de 1994, per la qual s’aproven les
normes d’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (DOGC 1865, de
25.02.1994), que estableix que:
-

Correspon a la persona responsable, tècnica de l’arxiu, la competència d’aplicar les
resolucions d’avaluació de la documentació.
Cal disposar d’un inventari de la documentació a destruir.
Cal obtenir l’autorització de la secretaria general o la direcció de l’organisme.
S’ha incloure l’eliminació en el llibre de registres de destrucció de documents.
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3 El servei d’Arxiu Municipal proposa l’eliminació de la següent documentació,
procedent en la seva totalitat de l’arxiu de l’oficina de Llicències d’Obres Menors:
Núm. TAAD: 66
Nom de la TAAD: Llicència d'obra menor
Resolució: Eliminació al cap de deu anys de la concessió de la llicència i conservació
de les intervencions realitzades en edificis protegits o catalogats.
Núm. capses a eliminar i dates: 2(1994), 8(1995), 9(1996),13(1997), 12(1998), 11
(1999), 13(2000), 10(2001), 9(2002), 14(2003), 17(2004), 25(2005), 36(2006).
A efectes de la resolució es realitza l’extracció de 62 expedients per a la seva
conservació permanent.
Vista la proposta del gerent i del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, de data 15 de
febrer de 2019 i de l’informe tècnic de l’Arxiu municipal, 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. Procedir a l’eliminació de la documentació següent:
Núm. TAAD: 66
Nom de la TAAD: Llicència d'obra menor
Resolució: Eliminació al cap de deu anys de la concessió de la llicència i conservació
de les intervencions realitzades en edificis protegits o catalogats.
Núm. capses a eliminar i dates: 2(1994), 8(1995), 9(1996),13(1997), 12(1998), 11
(1999), 13(2000), 10(2001), 9(2002), 14(2003), 17(2004), 25(2005), 36(2006).
A efectes de la resolució es realitza l’extracció de 62 expedients per a la seva
conservació permanent.
2. Comunicar-ho a la cap de l’Arxiu municipal per tal que pugui aplicar el procediment
establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.
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5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D’IMPULS A L’ESCOLARITZACIÓ
EQUILIBRADA A L’ESCOLA PAU CASALS I A L’ESCOLA MONTESSORI. EXP.
35/2019/PERSONES-E
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona,
així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir els principis que
regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i
dels recursos que es comprenen en l’esmentat Pla.
En el marc de dit Protocol general, la Presidència delegada de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, en data 20/06/2018 va dictar un
decret amb número de registre 6351 amb el que resolia concedir un suport puntual a
l’Ajuntament de Rubí consistent en un ajut econòmic de 13.000€ per a la realització
del projecte d’impuls a l’escolarització equilibrada a l’escola Pau Casals i a l’Escola
Montessori.
Segons l’informe de data 14 de gener de 2019 de la tècnica del servei d’educació,
resulta convenient procedir a l’acceptació de dita subvenció, i a tal efecte, s’ha
elaborat el document comptable CI 920181000375.
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 31 de gener de 2019, l’informe
jurídic de data 14 de gener de 2019 i de l’informe de la tècnica del Servei d’Educació
de data 14 de gener de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona de 13.000€ per a la
realització del projecte d’impuls a l’escolarització equilibrada a l’escola Pau Casals i a
l’Escola Montessori.
Segon.- Donar trasllat al servei de Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització del document comptable de l’expedient.
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació
de Barcelona.

2. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DE LES EBM MATRICULATS AL CURS 2018-2019.
EXP. 79/2019/PERSONES-E
Antecedents de fet
Primer.- La Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2018 va aprovar la relació
definitiva d’alumnes matriculats a les escoles bressol municipals per al curs 20182019, amb indicació de les quotes a abonar en concepte de servei escolar ordinari,
d’acord amb la regulació establerta en la normativa de Preu Públic per la prestació de
serveis de les escoles bressol municipals.
Segon.- L’article 4.1.2 de la Normativa del Preu Públic per la prestació de serveis de
les escoles bressol municipals preveu la revisió de la tarifació calculada quan la unitat
familiar ha sofert una modificació de la situació de renda que suposa un canvi de
franja.
Tercer.- La revisió de la tarifació té caràcter pregat i, per tant, s’ha de sol·licitar de
forma expressa pel subjecte passiu. En aquest sentit, consta presentada la sol·licitud
per la interessada en data 31 de gener de 2019. La tramitació d’aquesta revisió les
realitza el Servei d’Educació.
Fonaments de dret
El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 22 de desembre de 2016 els preus
públics per a la prestació de serveis de les escoles bressol municipal que començaran
a regir a partir de l’1 de gener de 2017.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data
13 de febrer de 2019 i vist l’ informe tècnic de la direcció de l’escola bressol municipal
Lluna 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:
Primer.- Aprovar les tarifes de jornada completa resultants de la revisió feta del servei
escolar ordinari i servei de menjador i berenar de l’Escola Bressol municipal Lluna,
d’aplicació al subjecte passiu que seguidament s’indica:
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Núm. PREINS
CONT 2018 /
22

DNI
SUBJECTE
PASSIU

ESCOLA
BRESSOL

Preu Públic
Inicial
Escolaritzaci
ó

43537909J

LLUNA

135,20

Preu
Públic
Revisat
Escolar

Preu
Públic
Inicial
Menjador
i berenar

Preu
Públic
Revisat
Menjador
i berenar

Menjador
i berenar
esporàdic

Menjador i
berenar
esporàdic
revisat

128,70

158,00

150,00

9,50

9,00

Segon.- Disposar que aquesta revisió tarifaria de preus públics tindrà efectes a partir
de la data del present acord fins la finalització del curs escolar 2018-2019.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona per tal pugui efectuar els actes de gestió tributària que de la
mateixa se’n deriven.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ interessat i a l’Oficina de Gestió d’Ingressos.

6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. ATORGAR A COMUNITAT DE PROPIETARIS AV ESTATUT, 95 LA LLICÈNCIA D’OBRES
PER A REFORÇ ESTRUCTURAL PARCIAL D’UN EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA DE
L’ESTATUT, 95. EXP. 89/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 05/12/2018(LLGE 2018/037337), COMUNITAT DE PROPIETARIS AV
ESTATUT 95
sol·licita llicència d’obres per al reforç estructural parcial en un edifici
situat al AV ESTATUT 95, i amb referència cadastral 9841002DF1994S, de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 63804,00 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
01784740000046538
1(01)

Import (€)
298,15

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
2114301-12-0 FIANCES

Núm. rebut
2114301

Import (€)
1.276,08

Quart.- A continuació s’indiquen les documentacions aportades amb la relació
cronològica i indicació de plànols vàlids:
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-

Projecte presentat el 5/12/2018

FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’parova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’paprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 12/02/2019 i
els informes jurídic de data 08/02/2019 i informe tècnic de data 04/02/2019 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.- Atorgar a COMUNITAT DE PROPIETARIS AV ESTATUT 95 la llicència
d’obres per a reforç estructural parcial en un edifici situat al AV ESTATUT 95, d’acord
amb el pressupost de referència (Pr) de 63804,00 € objecte de llicència, amb les
següents condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i
garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1.
Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici
de tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
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industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2.Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3.L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es podrà,
si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada en
contradicció amb el projecte aprovat.
4.Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), també s’ha
d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent que ha de
definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i un informe
subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
5.La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6.S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu, segons
model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia d’aquesta
llicència.
7.Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides
que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal ocupat a
les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8.Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.

10.EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
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a/ En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb materials
similars als de les façanes.
b/ Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici que
s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb càrrec al
titular d’aquesta llicència.
c/ També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública amb
bastides o contenidors.
d/ Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la legislació
vigent.
e/ Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient per
a una possible estació transformadora d’electricitat.
f/ Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g/ En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de 25m., a
la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat connectat a la
instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals determinaran el lloc de la
instal·lació i les seves característiques.
h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11.En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà d’instal·lar
un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués xarxa de
sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del corresponent
ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la convenient llicència.

12.ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13.Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14.Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15.Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de l’obra.
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16.Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
298,15 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).

Referència
2114301-12-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. Rebut
2114301

Import €
1.276,08

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

2. APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
ATORGADA A
EL 6 D’ABRIL DE 2017 PER A LA DISTRIBUCIÓ I
AMPLIACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER PINTOR
MURILLO
EXP. 25/2019/CD

ANTECEDENTS
En data 6 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar la llicència d’obres
majors 000085/2016-OMA per a la redistribució interior i ampliació de la planta baixa
de l’habitatge situat al carrer del Pintor Murillo
de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
En data 21 de desembre de 2018 (LLGE 2018029663), la senyora
comunica la primera ocupació de l'expedient 000085/2016-OMA situat al carrer
del Pintor Murillo
de Rubí.
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A la visita de final d’obra efectuada en data 1 d’octubre de 2018 es comprova que
l’anomenada habitació H1 no complia les condicions mínimes d’habitabilitat. Com a
conseqüència d’aquesta inspecció es va notificar el requeriment de deficiències de
data 1 d’octubre de 2018 (LLGS 2018014184).
En data 22 de novembre de 2018 (LLGE 2018036233), el senyor
arquitecte director de les obres, aporta documentació per donar compliment al
l’informe de requeriment de deficiències de data 1 d’octubre de 2018.
En data 22 de gener de 2019 (LLGE 2019002489), la senyora
aporta
document justificatiu del pagament de la taxa corresponent a la modificació no
substancial.
La modificació efectuada afecta únicament a la supressió de l’ús de dormitori a la peça
anomenada H1 per incompliment de les condicions d’habitabilitat, quedant com estudi.
En data 5 de febrer de 2019, l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement la
modificació de la llicència 000085/2016-OMA, per a la redistribució interior i ampliació
de la planta baixa de l’habitatge situat al carrer del Pintor Murillo
pel que fa
referència a la supressió de l’ús de dormitori a la peça anomenada H1 per
incompliment de les condicions d’habitabilitat, quedant com estudi.
En data 12 de febrer de 2019, la tècnic jurídic de Serveis Territorials informa
favorablement sobre la modificació no substancial de la llicència 000085/2016-OMA,
per a la redistribució interior i ampliació de la planta baixa de l’habitatge situat al carrer
del Pintor Murillo
pel que fa referència a la supressió de l’ús de dormitori a la peça
anomenada H1 per incompliment de les condicions d’habitabilitat, quedant com estudi.
FONAMENTS DE DRET
Article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (ROAS).
Articles 35 i 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 12 de febrer
de 2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 5 i 12 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.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència d’obres, expedient
000085/2016-OMA, atorgada el dia 6 d’abril de 2017, per la redistribució interior i
ampliació de la planta baixa de l’habitatge situat al carrer del Pintor Murillo
de Rubí,
pel que fa referència a la supressió de l’ús de dormitori a la peça anomenada H1 per
incompliment de les condicions d’habitabilitat, quedant com estudi.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

3. ATORGAR A COMUNITAT PROPIETARIS PLAÇA DELS NENS, 1 LA LLICÈNCIA
D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DELS PILARS I LES BIGUES I PATIS INTERIORS
DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT A LA PLAÇA DELS NENS, 1 . EXP. 92/2018/OB

RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 17/12/2018(LLGE 2018/038965), COMUNITAT PROPIETARIS PLAÇA
DELS NENS, 1
sol·licita llicència d’obres per a la rehabilitació dels pilars i les
bigues de les façanes i patis interiors de l’edifici plurifamiliar situat al PL NENS 1, i
amb referència cadastral 9231709DF1993S, de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 39092,93 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
017847400000475069(01)

Import (€)
586,39

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
2114066-20-0 FIANCES

Núm. rebut
2114066

Import (€)
781,86

Quart.- Ha estat revisada la documentació aportada en data 17 de desembre de 2018
LLGRE 2018038965 així com tota la documentació traspassada de l’expedient
236/2018-CPO.
Cinquè.- La rehabilitació projectada abasta una superfície de 370,72m2.
FONAMENTS DE DRET
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Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’parova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’paprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 12/02/2019 i
els informes jurídic de data 30/01/2019 i informe tècnic de data 16/01/2019 que consten
a l’expedient.
Decret de l'Alcaldia núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a COMUNITAT PROPIETARIS PLAÇA DELS NENS, 1 la llicència
d’obres per a la rehabilitació dels pilars i les bigues de les façanes i patis interiors de
l’edifici plurifamiliar situat al PL NENS 1, d’acord amb el pressupost de referència (Pr)
de 39092,93 € objecte de llicència, amb les següents condicions generals, particulars,
terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.

CONDICIONS GENERALS:
1.
Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici
de tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
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2.Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3.L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es podrà,
si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada en
contradicció amb el projecte aprovat.
4.Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), també s’ha
d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent que ha de
definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i un informe
subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
5.La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6.S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu, segons
model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia d’aquesta
llicència.
7.Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides
que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal ocupat a
les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8.Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9.Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.

10.EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a/ En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb materials
similars als de les façanes.
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b/ Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici que
s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb càrrec al
titular d’aquesta llicència.
c/ També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública amb
bastides o contenidors.
d/ Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la legislació
vigent.
e/ Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient per
a una possible estació transformadora d’electricitat.
f/ Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g/ En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de 25m., a
la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat connectat a la
instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals determinaran el lloc de la
instal·lació i les seves característiques.
h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11.En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà d’instal·lar
un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués xarxa de
sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del corresponent
ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la convenient llicència.
12.ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via pública.
b/ Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13.Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14.Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15.Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de l’obra.
16.Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
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Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la legislació
vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
No se n’observen.
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
586,39 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).

Referència
2114066-20-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. Rebut
2114066

Import €
781,86

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

4. ATORGAR A
LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A
L’AMPLIACIÓ DEL SOTERRANI EN L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL
CARRER PRUDÈNCIA, . EXP. 79/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 2 de novembre de 2018 (LLGE 2018/033595),
va sol·licitar una llicència d’obres per a l’ampliació del soterrani en
l’habitatge unifamiliar aïllat en un solar situat al carrer de la Prudència de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 20.218,53 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01754905-0000421573 (01)
303,28
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:

M007

Referència

Tipus d’ingrés
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Núm. rebut Import (€)

000211378503 Fiances per llicències d’obres 2113785-0

404,37

Quart.- En data 14 de desembre de 2018, el Departament d’Activitats d’aquest
ajuntament emet informe favorable en matèria de protecció contra incendis.
Cinquè.- A l’expedient consta la documentació inicial aportada el dia 2 de novembre de
2018.
Sisè.- En data 30 de gener de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència d’obres per a l’ampliació del soterrani en l’habitatge unifamiliar aïllat en
un solar situat al carrer de la Prudència 3, de Rubí.
Setè.- En data 4 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per a
l’ampliació del soterrani en l’habitatge unifamiliar aïllat en un solar situat al carrer de la
Prudència 3, de Rubí.
Vuitè.- L’ampliació d’habitatge projectada té una superfície construïda ampliada en
planta soterrani és de 39,18 m2, sent la superfície total de la planta soterrani:
Existent
165,03 m2
Ampliació
39,18 m2
Total
204;21 m2
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 5 de febrer de
2018 i els informes tècnic i jurídic de dates 30 de gener i 4 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
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Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres per a l’ampliació
del soterrani en l’habitatge unifamiliar aïllat en un solar situat al carrer de la Prudència
3, de Rubí, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 20.218,53 € objecte de
llicència, amb les següents condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa
urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i
un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al
projecte autoritzat.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
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6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les
bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del
personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
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12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
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CONDICIONS PARTICULARS
No se n’estableixen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
303,28 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211378503 Fiances per llicències d’obres 2113785-0
404,37
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).

5. ATORGAR A
LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DE LA CIUTAT DE MENDOZA
EXP.50/2018/OB
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 19 de juliol de 2018 (LLGE 2018/024218), la senyora
sol·licita una llicència per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al
carrer de la Ciudad de Mendoza , de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 124.850 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec - Valor
Import (€)
01684232-0000298098 (01) 1.872,75
Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211222678 Fiances per llicències d’obres 2112226-0 2.497,00
Quart.- En data 20 de desembre 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.
Cinquè.- A l’expedient consta aportada la següent documentació:
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•
•
•
•
•

19/07/2018 (LLGE 2018024218) Plànol 00 i documentació escrita del
projecte.
26/07/2018 (LLGE 2018024859) Nomenament de contractista i justificant
pagament fiances via pública.
16/11/2018 (LLGE 2018035683) Plànols 01M, 03M, 04 i la documentació
administrativa i tècnica del projecte
21/12/2018 (LLGE 2018039560) Tota la documentació és vàlida.
30/01/2019 (LLGE 2019003634) Escrit d’aclariment sobre unes deficiències.

Sisè.- En data 31 de gener de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe a la
vista de la documentació aportada, en què informa favorablement sobre l’atorgament
de la llicència per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de la
Ciudad de Mendoza 48, de Rubí.
Setè.- En data 5 de febrer de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials emet
informe jurídic en que informa favorablement l’expedient de llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de la Ciudad de Mendoza
48, de Rubí.
Vuitè.- L’habitatge projectat té una superfície total construïda de 138,30 m2 i garatge
de 7,80 m2, format per:
Planta baixa
118,80 m2 + 1,50 m2 (porxo 1 50%) + 18,80 m2 (porxo 2 100%)
Planta baixa garatge 7,80 m2 (50%)
FONAMENTS DE DRET
Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (TRLU)
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya. (ROAS)
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL), i el Decret de l’Alcaldia
núm.2015002290 de data 25.06.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.2015002417
de data 15.07.2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7
d’agost de 2015 pel que fa a l’òrgan competent per l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 5 de febrer de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 31 de gener i 5 de febrer de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
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Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a
la llicència d’obres construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat situat al carrer de la Ciudad de Mendoza , de Rubí, d’acord amb el
pressupost de referència (Pr) de 124.850 € objecte de llicència, amb les següents
condicions generals, particulars, terminis d’execució, taxa urbanística i garanties.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta llicència s’entendrà atorgada llevat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer Segons l’art.73.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del Ens Locals, no prejutjant l’autorització per a instal·lacions
industrials o comercials ni, especialment per les subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legalment vigents i al
projecte aprovat. QUALSEVOL VARIACIÓ ULTERIOR REQUERIRÀ LA
CONFORMITAT MUNICIPAL, segons el que preveu la normativa local i urbanística
vigent.
3. L’incompliment del que disposa la condició anterior motivarà la incoació dels
expedients de protecció de la legalitat urbanística corresponents i, fins i tot, es
podrà, si s’escau, ordenar l’enderrocament a compte del titular de la part executada
en contradicció amb el projecte aprovat.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista, i en aplicació de l’article 34.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
també s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució corresponent
que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial i
un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al
projecte autoritzat.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
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6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les
bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del
personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10. EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a) En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
b) Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
c) També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
d) Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
e) Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
f) Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
g) En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
h) Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
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12. ES PROHIBEIX:
a) Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b) Establir portes que s’obrin a l’exterior afectant la via pública, llevat pel que fa a
sortides d’emergència de locals públic.
c) Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan, finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran el
seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per
sifons o reixes antimúrids.
20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.

33

CONDICIONS PARTICULARS
No se n’estableixen
TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
1.872,75 € segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
Tipus d’ingrés
Núm. rebut Import (€)
000211222678 Fiances per llicències d’obres 2112226-0 2.497,00
Garanties per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a
l’espai públic (voreres, calçada, etc).

6. ATORGAR A CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL L'ALLIBERAMENT
PARCIAL DE 4 PLACES D'APARCAMENT A L'EDIFICI PROJECTAT AL CARRER ABAT
ESCARRÉ, 20 .EXP. 89/2018/CD
ANTECEDENTS
Consta sol·licitud de llicència d’obres majors expedient 31/2018/OB, a nom de
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL, per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar amb garatge a la finca situada al carrer de l’Abat Escarré 20, de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
En data 8 de novembre de 2018 (LLGE 2018034576), CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SEAL SL va sol·licitar l’alliberament parcial de l’obligatorietat que preveu
4 places d’aparcament, de les 14 necessàries, al futur edifici que es preveu edificar en
un solar situat al carrer de l’Abat Escarré 20, de Rubí.
En data 21 de gener de 2019, l’arquitecte tècnic municipal emet informe favorable a
l’alliberament parcial a CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL del compliment
de les previsions d’aparcament establertes al PGO, en el sentit d’alliberar 4 de les 14
places d’aparcament de l’edifici projectat al carrer de l’Abat Escarré 20, de Rubí,
segons expedient d’obres 31/2018/OB.
En data 22 de gener de 2019, la tècnica jurídica de Serveis Territorials informa que la
sol·licitud d’alliberament de places d’aparcament presentada en data 8 de novembre
de 2018, en relació a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 10 habitatges situat al
carrer de l’Abat Escarré 20, de Rubí compleix els requisits recollits a l’article 123.1 del
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PGO, que fa referència als casos en que es preveu la possibilitat que l’ajuntament
alliberi parcialment de la previsió de places d’aparcament.
FONAMENTS DE DRET
Article 123 del Pla General d’Ordenació Urbana de Rubí
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 5 de febrer de
2019 i dels informes tècnic i jurídic de dates 21 i 22 de gener de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL, l’alliberament
parcial de l’obligació de situar 4 places d’aparcament (de les 14 places d’aparcament
necessàries) a l’edifici projectat al carrer de l’Abat Escarré 20, de Rubí, segons
expedient d’obres 31/2018/OB.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7. PENDRE CONEIXEMENT DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA AV. VIVALDI – CARRER WAGNER. EXP.
39/2019/TERRITORI-E
Atès que en data 12 de febrer de 2019 es va signar l’acta de recepció de les obres del
“Projecte d’urbanització de la rotonda Av. Vivaldi – c. Wagner”, per part del sr.
en nom i representació de ASFALTOS BARCINO S.L., Sr.
director de les obres, sra.
representant
de l’Ajuntament de Rubí, sr. Nicolau López Aznar, vicesecretari accidental de
l’Ajuntament de Rubí i
, en representació de la Intervenció
General.
Atesos els articles 222 i 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea
de Serveis Territorials de data 14 de febrer de 2019, l’informe tècnic de data 5 de
setembre de 2018, el certificat final d’obra de la direcció facultativa de l’actuació de
data 16 de juliol de 2018, l’informe complementari a l’acta de recepció de la
Interventora municipal i de l’enginyer municipal de data 20 de novembre de 2018 i
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l’acta de recepció de les obres 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:
Primer.- Donar-se per assabentada de la recepció de les obres del “Projecte
d’urbanització de la rotonda Av. Vivaldi – c. Wagner”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.

7./.ASSUMPTES URGENTS
L’alcaldessa explica que s’han de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local, per
raons d’urgència, dos assumptes no inclosos a l’ordre del dia que acompanyava la
convocatòria.
A continuació, se sotmet a votació la urgència dels assumptes, la qual és apreciada per
unanimitat, i es procedeix al seu debat:
1. ASSIGNAR PROVISIONALMENT A L’EMPLEAT
COMPLEMENT SUPERIOR CATEGORIAEXP.41/2019/RRHH-E

UN

Vist la Resolució de 18 de desembre de 2018, la direcció General d’Administració
Local ha nomenat interventor accidental de l’Ajuntament de Rubí el Sr.
.
Vist que l’informe emès per l’Interventora, Sandra Cerdà Gómez, de data 23 de gener
de 2019, on posa en coneixement a aquesta corporació de que el Sr.
T
ha exercit les funcions d’interventor accidental durant la seva absència des
del dia 27 de desembre de 2018 fins al 14 de gener de 2019, ambdós inclosos.
Vist que l’empleat
amb funcions d’interventor substitut
haurà d’adaptar el seu horari a l’agenda dels plens i de les reunions pròpies de les
funcions de l’interventor.
Vist que el Sr.
ocupa el lloc de TAG, amb codi lloc
núm.971, pertanyent al grup de classificació A1, complement de destí 30 i 35 punts de
valoració.
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Vist que la Sra. Sandra Cerdà Gómez ocupa el lloc de interventor/a general, amb codi
lloc núm. 718, pertanyent al grup de classificació A1, complement de destí 30 i 54
punts de valoració, amb una especial dedicació de 2.656,97€ per l’any 2018 i
2.716,75€ per l’any 2019.
Vist l’informe emès per la tècnica del servei de Recursos Humans de data 18 de febrer
de 2019, en la que informa de la necessitat d’assignar les retribucions
complementàries corresponents a les funcions realitzades.
Vist l’article 12 de l’acord de condicions comuns pel personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Rubí, que estableix l’horari amb caràcter general.
Vist l’article 44 de l’Acord de condicions per personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Rubí, el qual regula que l’Ajuntament, en ús de la seva potestat
organitzativa pot assignar al personal funcions, tasques o responsabilitats diferents a
les corresponents al seu lloc de treball sempre que siguin adequades a la seva
classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho justifiquin.
Atès el que preveu l’art. 17 de l’Acord sobre retribucions pel personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament de Rubí, es pot abonar un complement superior categoria a
aquell personal que se’ls ha assignat transitòriament un lloc de treball de categoria
superior a la pròpia.
D’acord amb el que estableix l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local, reconeix a les Administracions Públiques la potestat reglamentària i
d’autoorganització en relació als els articles 73 de l’EBEP, l’article 67 del Decret
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, i l’article 141 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel que
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de data 25 de juny de 2015, modificat pel
Decret d’Alcaldia núm. 2015002417, de data 15 de juliol de 2015, disposa que la Junta
de Govern Local té competència en matèria de la distribució de les retribucions
complementàries que no siguin ni fixes ni periòdiques
Vista la proposta del regidor de l’Àrea de Serveis Centrals i de la directora de l’Àrea de
Serveis Centrals de data 25 de febrer de 2019, i vist l’informe del Servei de Recursos
Humans de data 18 de febrer de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Assignar provisionalment a l’empleat
un
complement superior categoria per un import únic de 188,36€, calculat en funció de la
diferencia salarial entre les retribucions complementaries del lloc ocupat per l’empleat
(CD 30 i 35 punts) i el lloc d’interventor general (CD 30 i 54 punts) durant l’exerceixi
de les funcions d’interventor substitut comunicats per lntervenció, que són des del 27
de desembre de 2018 al 14 de gener de 2019.
Segon.- Assignar provisionalment a l’empleat
un
complement especial dedicació per un import únic de 1.655,46€ per la adaptació de la
jornada i horària durant l’exerceixi de les funcions d’interventor substitut els dies
comunicats per lntervenció, que són des del 27 de desembre de 2018 al 14 de gener
de 2019.
Tercer.- Aprovar el document comptable en fase AD, amb número d’apunt previ
920190001050, per tal de dotar pressupostàriament la despesa que comporta la
present assignació de funcions.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a les seccions sindicals
de la Corporació.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Comptabilitat Municipal, a la Intervenció
Municipal de l’Ajuntament de Rubí.

2. INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVAR ELS PLECS PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONTEMPLADES AL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO DE RUBÍ”.
EXP.1/2019/COO
Vista la necessitat de licitar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al projecte executiu de Rehabilitació de l’edifici Casino de Rubí, aprovat
definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2018.
Vista l’acta de replanteig del Projecte de rehabilitació de l’edifici del Casino de Rubí,
signada per la tècnica del servei de Projectes i Obres i que consta incorporada a
l’expedient.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de de
4.060.796,94 €, IVA inclòs, per a un termini de 17 mesos, amb el següent
desglossament:
3.356.030,53 €, pressupost net
704.766,41 €, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
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El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Pressupost
Execució

Concepte

material (€)

Despeses
generals
13%(€)

Befici
industrial
6%(€)

Valor estimat del
contracte(€)

IVA 21%(€)

SUMA(€)

%

Ma d'obra

865.317,12

112.491,23

51.919,03

1.029.727,37

216.242,75

1.245.970,12

30,68%

Maquinària

121.530,32

15.798,94

7.291,82

144.621,08

30.370,43

174.991,51

4,31%

1.796.413,26

233.533,72

107.784,80

2.137.731,78

448.923,67

2.586.655,45

63,70%

36.933,04

4.801,28

2.215,98

43.950,30

9.229,56

53.179,86

1,31%

2.820.193,74

366.625,17

169.211,63

3.356.030,53

704.766,41

4.060.796,94

100,00
%

Material

Altres

SUMA

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte executiu de Rehabilitació de l’edifici Casino de Rubí”.
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
elaborats per a l’esmentada contractació.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
D’acord amb el Decret d’Alcaldia número 4950/2017, de 24 d’octubre de 2017, aquesta
inversió es finançarà mitjançant préstec subscrit el dia 20 de desembre de 2017.

Atès que la forma de contractació serà mitjançant procediment obert previst a l’article
156 i següents de la LCSP amb diversos criteris d’adjudicació i la tramitació de
l’expedient té caràcter ordinari.
Vist l’article 116 i 117 en relació amb l’article 28 de la LCSP pel que fa a l’inici i
aprovació de l’expedient de contractació.
Vist que aquest contracte és susceptible de recurs especial en matèria de Contractació
d’acord amb el previst a l’article 44.1 i següents de la LCSP.
Vist l’informe de Secretaria de data 13 de febrer de 2019, vista la proposta de la
directora de Serveis Centrals i del regidor delegat de Serveis Centrals de data 19 de
febrer de 2019.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per a
l’execució de les obres contemplades al “Projecte de rehabilitació de l’edifici Casino de
Rubí”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, elaborat per a la contractació de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte de rehabilitació de l’edifici Casino de Rubí”.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de
4.060.796,94 €, IVA inclòs, i per un termini de 17 mesos a comptar des de la
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada a
l’adjudicatari l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per ell
mateix, amb el següent desglossament:
3.356.030,53 €, pressupost net
704.766,41 €, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Pressupost
Execució

Concepte

material (€)

Despeses
generals
13%(€)

Befici
industrial
6%(€)

Valor estimat del
contracte(€)

IVA 21%(€)

SUMA(€)

%

Ma d'obra

865.317,12

112.491,23

51.919,03

1.029.727,37

216.242,75

1.245.970,12

30,68%

Maquinària

121.530,32

15.798,94

7.291,82

144.621,08

30.370,43

174.991,51

4,31%

1.796.413,26

233.533,72

107.784,80

2.137.731,78

448.923,67

2.586.655,45

63,70%

36.933,04

4.801,28

2.215,98

43.950,30

9.229,56

53.179,86

1,31%

2.820.193,74

366.625,17

169.211,63

3.356.030,53

704.766,41

4.060.796,94

100,00
%

Material

Altres

SUMA
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L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte executiu de Rehabilitació de l’edifici Casino de Rubí”.
Tercer.- Procedir a la convocatòria del procediment mitjançant la publicació de l’anunci
en el perfil del contractant.
Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
4U045 3340A 63215 i, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció
General per a la comptabilització en fase definitiva el document comptable en fase
prèvia núm. 920190001109.
Cinquè.- Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’inici i aprovació de
l’expedient, així com l’informe tècnic justificatiu de necessitat del contracte i els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, tal i com s’exigeix
als articles 116 i 117 de la Llei de contractes del Sector Públic
Sisè.-.Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta
contractació.

8./. TORNS OBERT DE PARAULES

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