ACTA DE SESSIÓ DEL JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 21/2019/JGL
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de maig de 2019
Hora: de 12:00 a 12:30
Lloc: Sala de Juntes de la Casa Consistorial

CONVOCATS
Alcaldessa
2n tinent Alcaldia
3r tinent Alcaldia
4a tinenta Alcaldia
5e tinent Alcaldia
Secretària general
Interventora
Gerent en funcions

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

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

Maria Mas Arrufat
Sergio Garcia Roig

PSC-CP
No adscrit

NO ASSISTEIXEN
1a tinenta Alcaldia
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Rubí integrada per l’alcaldessa i regidors esmentats tots ells en funcions, en sessió
Ordinària i en primera convocatòria a les 12:00 hores del dia 29 de maig de 2019. Constatada
l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la sessió i
es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 20/2019/JGL, DE 22 DE
MAIG

2./. ASSUMPTES DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA
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1. APROVAR L'APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS - MES DE MAIG. EXP.
79/2019/GERENCIA-E
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 2 de maig 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 maig 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 07/05/2019 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 maig de 2019, en concepte de l’aportació a Grups Municipals, relacionats a
continuació:
Fase Data
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO

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

Núm. operació Aplicació

Import Tercer

920190003215 9U001 9120A48000 2.375,00
920190003216 9U001 9120A48000 1.900,00
920190003217 9U001 9120A48000 4.275,00
920190003219 9U001 9120A48000 3.800,00
920190003220 9U001 9120A48000 2.850,00
920190003221 9U001 9120A48000 2.375,00
920190003222 9U001 9120A48000 1.900,00

V66573833
V66191453
V66649971
V66203159
V66571712
V66583717
V66571910

Nom Tercer
GM CIUTADANS
GM CDC
GM PSC
GM ERC
GM CAV-PA
GM ICV
GM 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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2. APROVAR L'APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS - MES DE JUNY. EXP.
81/2019/GERENCIA-E
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 en funcions de l’Ajuntament de Rubí, de data 14 de maig 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 juny (període
comprès des del dia 1 fins al 14 de juny 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 22/05/2019 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 juny de 2019, concretament al període que va des del dia 01/06/2019 al
14/06/2019, en concepte de l’aportació a Grups Municipals, relacionats a continuació:
Fase

Data

Núm. operació

Aplicació

Import

Tercer

ADO 14/05/2019 920190003569 9U001 9120A48000 1.108,33 V66573833
14/05/2019 920190003571
9U001 9120A48000
886,67 V66191453
ADO 14/05/2019 920190003572 9U001 9120A48000 1.995,00 V66649971
ADO 14/05/2019 920190003574 9U001 9120A48000 1.773,33 V66203159
ADO 14/05/2019 920190003576 9U001 9120A48000 1.330,00 V66571712
ADO 14/05/2019 920190003578 9U001 9120A48000 1.108,33 V66583717
ADO 14/05/2019 920190003580 9U001 9120A48000
886,67 V66571910

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

ADO

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 CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ “ FENTXARXA: FOMENT
DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR QUÍMIC, FARMACÈUTIC, PLÀSTIC I AFINS” EN EL
MARC DEL PROJECTE PER PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 20182020, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ENTRE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I LES
EMPRESES. EXP. 42/2019/CIUTAT-E
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 9 de novembre de
2017, acorda la convocatòria de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria
local 2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que es registra a
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(codi
convocatòria
201720175120009323).
Vist que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va
ser aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
maig de 2017.
Vist que la present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de
subvencions i va ser publicada al BOPB de 27/11/2017.
Atès que l’objecte de la convocatòria és el finançament de projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia
territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de
desenvolupament competencial i retenció del talen de persones en situació d’atur i/o
de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions
precàries.
Vist que un dels eixos que fonamenten la convocatòria és l’impuls de la concertació
institucional i la col·laboració públic privada, així com l’impuls del treball en xarxa.
Atès que els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal, Rubí i Terrassa
dissenyen el projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins “ que té com a objectiu donar suport al teixit empresarial
local del sector químic, farmacèutic, del plàstic i afins, així com les empreses de
serveis destinats a la producció del sector que ens ocupa, en la detecció de
necessitats de personal i formatives de les empreses.
Vist que l’Ajuntament de Terrassa és l’ens sol·licitant de la subvenció, que actua com a
interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Rubí s’hi adhereixen.
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Vist que en data 23 de gener de 2018 l’Ajuntament de Terrassa presenta la sol·licitud
del projecte i de subvenció a la Diputació de Barcelona. Els imports de la subvenció
sol·licitada i els percentatges de participació són:

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
21 de febrer de 2018 acorda, entre altres:
1.- Donar compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí del projecte
dissenyat i de la presentació de sol·licitud de subvenció, a través de l’Ajuntament de
Terrassa, per l’execució del projecte anomenat “ FentXarxa: foment de l’ocupació
sector químic, farmacèutic, plàstics i afins” a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona.
2.- Acceptar l’adhesió per l’execució conjunta de l’actuació esmentada i la presentació
de la carta d’adhesió al projecte de l’entitat Ajuntament de Rubí.
3.- Acceptar la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Rubí de 82.387,50 euros de
subvenció per l’execució del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstics i afins”.
Vist que a l’Ajuntament de Terrassa li és notificat que la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, en data 12/04/2018, ha adoptat un acord sobre “ Resolució de
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure
l’ocupació a la indústria local, per la període 2018-2020 (codi conv.
20172017512000323)”.
Atès que mitjançant aquesta Resolució, la Diputació de Barcelona aprovà l’atorgament
de la subvenció del projecte “ FentXarxa: foment de l’ocupació sector químic,
farmacèutic, plàstic i afins” liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Rubí, Barberà del Vallès i Castellbisbal per promoure l’ocupació
a la indústria local, per un import de 433.544,09 € i que es desglossa de la forma
següent:

Cost total

Subvenció
atorgada
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Aportació

%
sobre
total
pressupost

Terrassa
Rubí
Barberà
Castellbisbal
TOTAL

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

208.118,49 €
82.387,50 €
93.268,10 €
49.770,00 €
433.544,09 €

69.372,83 €
27.462,50 €
31.089,37 €
16.590,00 €
144.514,70 €

48,00
19,00
21,52
11,48
100,00

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

Mercantil Foment de

Atès que en data 21 de maig de 2018, l’Ajuntament de Terrassa presenta escrit
d’acceptació de subvenció a la Diputació de Barcelona.
Atès que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Rubí, en la seva sessió de data
27 de juliol de 2018, acorda, entre altres, l’aprovació concedida de 82.387,50 € per a
l’execució de les accions en el marc del Programa per Promoure l’Ocupació a la
Indústria Local.
Vist que l’Acord de la Diputació de Barcelona d’aprovació de la convocatòria 20182020 i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure
l’ocupació a la Indústria Local, preveu, al seu punt 2.1., entre d’altres, la col·laboració
público privada, incorporant empreses i altres agents econòmics... com a participants
del projecte, tant pel que fa a la seva participació en la planificació de les actuacions a
desenvolupar, així com en l’execució de les mateixes, posant a disposició del projecte
els seus recursos humans i/o materials.
Atès que d’altra banda, el projecte sol·licitat a la Diputació de Barcelona a través de
l’Ajuntament de Terrassa, preveu com un dels eixos d’actuació, els acords de
pràctiques no laborals amb les empreses.
Vist que les estades en empreses de caràcter no laboral esdevenen un instrument per
poder apropar la persona participant en el programa a la realitat de les empreses. A
través d’aquesta mesura ocupacional es potencia l’auto coneixement i les
competències en un entorn real de la persona que està en recerca de feina o bé de
millora de feina i que són beneficiàries del programa.
Atès que l’Ajuntament de Rubí, en data 29 de març de 2019, ha finalitzat l’execució del
curs “ Tècnic en transformació de processos termoplàstics “.
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Atès que el programa formatiu contempla la realització de pràctiques no laborals.
Atès que a partir de la prospecció de la tècnica del programa, l’empresa Fadiplast S.L.
manifesta el seu interès i compromís per acollir alumnes per a la realització de
pràctiques no laborals i l’alumne que acollirà és el senyor
Atès que l’empresa Sociedad de transformación de plásticos, S.A. manifesta el seu
interès i compromís per acollir als l’alumnes
i
per a la realització de les pràctiques no laborals.
Vist que tenen com a finalitat establir les condicions de la col·laboració entre ambdues
parts per a la implementació de l’estada en pràctiques no laborals.
Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Oficina d’Informació i ’Orientació del Rubí Forma.
Vista la proposta del director i del regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de data 20 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de data 20 de maig de 2019,
que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1.- Aprovar els convenis de col·laboració per a l’execució de l’acció “ FentXarxa:
foment de l’ocupació en el sector químic, farmacèutic, plàstic i afins” entre l’Ajuntament
de Rubí, i les empreses següents:
9
9

FADIPLAST S.L.
SOCIEDAD DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, S.A.

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

4./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
1. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/25 EXP. 28/2019/INTERVEN-E
Vist la relació F/2019/25 de factures conformades pels diferents serveis de
l’Ajuntament per import de 487.249,40 €
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Vist que ha estat acreditat documentalment la realització de la prestació corresponent i
els diferents serveis i centres gestors de l’ajuntament, han procedit a donar la
conformitat a les esmentades factures o documents equivalents, tal com estableix
l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Vist que s’ha procedit a la fiscalització prèvia en la modalitat de limitada de l’expedient,
d’acord amb la base 60 de les vigents BEP.
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 i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 16 de maig de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar la relació de factures F/2019/25 per import de 487.249,40 € i
conseqüentment reconèixer l’obligació de la despesa.
Segon - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord
2. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PELS TREBALLS DE
MANTENIMENT CORRECTIU ZONES VERDES EXP. 50/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000

Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
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Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data que consta a l’expedient de data 10/04/2019,
Vist l’informe tècnic complementari de data 7/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 15 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
44.724,27 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/12493
Data de factura: 11/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
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Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 44.724,27 €

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

3. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PELS TREBALLS
DESBROSSAMENT DE MARGES I PASSOS I ESPORGA URBANITZACIONS EXP.
52/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710E 21000

Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 27/03/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 09/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
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Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 9 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL , d’import total
99.967,32 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/12319
Data de factura: 06/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710E 21000
Import: 99.967,32 €

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PELS TREBALLS DE
DESBROSSAMENT DE MARGES I PASSOS I ESPORGA D'URBANITZACIONS EXP.
53/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
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Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710E 21000

Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 16/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 27/03/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 09/05/2019.
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 9 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
55.713,64 € i que resumidament son:
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Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/12492
Data de factura: 11/12/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710E 21000
Import: 55.713,64 €

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PELS TREBALLS DE
DESBROSSAMENT I ESPORGA URBANITZACIONS EXP. 54/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710E 21000

Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 15/04/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 27/03/2019 que consta a l’expedient,
Vist l’informe tècnic complementari de data 09/05/2019.
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Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 9 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per PARCS I JARDINS CATALUNYA SL, d’import total
54.775,02 € i que resumidament son:
Nom del contractista: PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
NIF/NIE: ESB61112652
Número de factura: F/2018/9136
Data de factura: 26/09/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710E 21000
Import: 54.775,02 €

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
6. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F/2019/26 MENOR DE 500 €. EXP.
7/2019/CMESUPR
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Atès que des de les diferents àrees de l’Ajuntament de Rubí han proposat la
contractació (en modalitat de contracte menor de fins a 500 € ) dels subministraments,
obres i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta, d’acord amb les condicions i
característiques que consten a l’expedient, en el seu cas.
Atès que des d’aquestes mateixes àrees s’ha proposat aquests contractistes, d’acord
amb les respectives ofertes i preus que s’indiquen en la relació número F/2019/26
Respecte de cada contracte que hi figura a la relació i segons resulta dels respectius
informes de necessitats que consten a l’expedient:
a)
En cap cas no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
b)
En cap cas no es supera, en el present exercici, el límit quantitatiu acumulat de
15.000 euros per a cadascuna de les categories de contractes de serveis i/o
subministraments (40.000 euros per a la categoria de contractes d’obres), IVA exclòs.
c)
Cap dels contractes no s’ha fraccionat, ni forma part de fraccionament d’un
contracte o prestació superior
d)

En cap cas no és possible la contractació per lots.

Vist el que disposen els articles 29.8, 118 i 131.3 i les disposicions addicionals segona
i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2018, en matèria de contractes
menors.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea
de Serveis Centrals de data 16 de maig de 2019.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r. Autoritzar i disposar la despesa per a la contractació dels subministraments, obres
i/o serveis que s’indiquen en la relació adjunta F/2019/26 per import total de 4.424,00 €
amb les operacions en fase prèvia a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es
relacionen.
2n. Adjudicar els contractes menors dels subministraments, obres i/o serveis que
s’indiquen en la relació adjunta F/2019/26, d'acord amb les condicions i
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característiques que consten a l'expedient, en el seu cas, i les ofertes i preus
presentats.
3r. Aprovar el reconeixement de l’obligació de la relació de factures que s’adjunta a
aquest acord
4rt. Traslladar aquesta resolució a comptabilitat per a la seva comptabilització
definitiva.
5è. Donar a aquesta contractació la publicitat exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
6. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES EN FASE ADO A-2019-2582 DERIVADES DEL
PAGAMENT DE LES DIETES DELS MEMBRES DE TRIBUNALS QUALIFICADORS. EXP.
13/2019/SCENTRALS-E
Vistos els documents comptables tramesos per l’Àrea de Serveis Centrals per fer la
seva tramitació corresponents a despeses derivades de les dietes dels membres de
diversos tribunals qualificadors.
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/2019/2582, d’operacions prèvies
comptabilitzades, corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a
aprovació de la Junta de Govern Local.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en data 28 d’abril de 2017.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 24 d’abril de 2019 que consta a l’expedient.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació comptable A/2019/2582 d’un import de 92,86€.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per la seva comptabilització
definitiva.
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8. APROVAR LA RELACIÓ A-2019-523, DE PROPOSTES DE DESPESA DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS EN FASE ADO - DE DIETES DELS MEMBRES DE TRIBUNALS
QUALIFICADORS DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS. EXP. 9/2019/SCENTRALS-E
Vistos els documents comptables tramesos per l’Àrea de Serveis Centrals per fer 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/2019/523, d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a aprovació de la Junta de
Govern Local.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en data 28 d’abril de 2017.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 20 de març de 2019 que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer-. Aprovar la relació de despesa d’execució pressupostària, que anteriorment
s’ha relacionat amb número de relació comptable A/2019/523 d’un import de 706,30€.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per la seva comptabilització
definitiva.
9. APROVAR I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ FACTURA 43/2018-2019 DE MAGNUS
AUDITORES SLP. EXP. 22/2019/INTERVEN-E
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 4766/2017 de data 9 d’octubre de 2017
es va adjudicació a l’empresa MAGNUS AUDITORES SLP el contracte de serveis per
a la realització de treballs de revisió de la liquidació de l’any 2016 del servei de
transport urbà realitzat pel contractista Corporación Española de Transporte SL.
Vist que la empresa MAGNUS AUDITORES SLP ha entrat en data 12 de març de
2019 pel registre electrònic la factura número 43/2018-2019 de data 12 de març de
2019 amb un import de 10.890,00€.
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Vist que aquesta factura correspon al 60 per cent del preu del contracte per la
presentació de l’informe provisional, que s’ha acreditat documentalment la realització
d’aquest informe i que s’ha procedit a donar la conformitat a l’esmentada factura, tal
com estableix l’article 189.1 del RDL-2/2004, de 5 de març i altres normes concurrents.
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 26.2.b) del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, es poden aplicar als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.
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 Bases d’Execució del Pressupost de l’any 2018
prorrogades a l’any 2019.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2014001948 de data 04 de juny de 2014
d’aprovació del procediment de tramitació de factures.
Vista la proposta del regidor delegat i de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals de
data 17 de maig de 2019.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer- Aprovar i reconèixer l’obligació de la despesa associada a la factura 43/20182019 de la empresa MAGNUS AUDITORES SLP per import de 10.890,00 € i amb
apunt previ ADO 920190002578
Segon-. Autoritzar i disposar la despesa del 40 per cent restant del treballs pendents
realitzar
amb l’apunt previ 920190003565 d’import 7.260,00 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2U029 9310A 22706.
Tercer - Procedir a la seva comptabilització una vegada s’hagi aprovat aquest acord

10. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PELS TREBALLS DE
MANTENIMENTS (VIAL ANTON DE BORJA, JOSEP ROVIRA, PARC DELS FRANCESOS,
JARDINERES, SACS DE BABILONIA, PARTERRES DOCTOR FERRAN, JARDINERES
MAGÍ RAMENTOL, POLÍGONS I URBANITZACIONS). EXP. 91/2019/EXJUD
Atès que s’han realitzat les despeses que es detallen en la part dispositiva d’aquest
acord.
Atès que el proveïdor ha complert amb una obligació d’entrega de béns o serveis o
obres, dels quals gaudeix l’Ajuntament.
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Atès que hi ha saldo disponible a l’aplicació pressupostària 2019 4U047 1710C 21000
Vist el que disposa l’article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que de conformitat amb l’article 21.3 de les Bases d’Execució del Pressupost es
delega a la Junta de Govern Local l’aprovació, amb informe previ de la Intervenció, de
les despeses corresponents a exercicis anteriors a imputar al Pressupost de l’exercici
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17/05/2019 de reconeixement extrajudicial de
crèdits amb objecció suspensiva en la forma en què s’ha tramitat la despesa,
Vistos els informes jurídics de data 21 de novembre de 2016, i de data 20 de març de
2018, sobre l’estat de la contractació municipal.
Vist l’informe tècnic de data 10/04/2019 que consta a l’expedient,
Vist que aquesta despesa ha estat correctament realitzada i conformada per part del
departament gestor i que per tant, la manca de pagament d’aquesta despesa, per
deficiències formals detectades en la tramitació, suposaria un enriquiment injust per
part de l’Administració,
Vista la proposta del director i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials,
de 17 de maig de 2019,
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i conseqüentment aprovar les
fases d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa, tenint en
compte que la prestació del/la Serveis ha estat conformada per part del servei gestor
d’acord amb l’encàrrec efectuat, i la manca de pagament suposaria un enriquiment
injust per part de l’Administració, aixecant en conseqüència l’objecció suspensiva en la
tramitació de l’expedient per omissió de requisits essencials en la contractació i
aprovant les factures emeses per FONT DEL FERRO SL, d’import total 17.210,46 € i que
resumidament son:
Nom del contractista: FONT DEL FERRO SL
NIF/NIE: ESB60492329
Número de factura: F/2018/10087
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Data de factura: 19/10/2018
Tipus de contracte: Serveis
Aplicació pressupostària: 2019 4U047 1710C 21000
Import: 17.210,46 €

Segon.- Traslladar aquest acord a la comptabilitat municipal
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal als efectes dels articles 213
i 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
11. DONAR AUDIÈNCIA PER A RESOLUCIÓ DE CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DEL PROJECTE DE XARXA DE CARRIL BICICLETA ENTRE EL PONT DE LA
LLANA I LA CONNEXIÓ AMB LA SERRA DE CANTALLOPS. EXP. 1/2017/COO
Vist l’acord de la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària el dia 29 de
desembre de 2017, es va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres del
projecte de xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la connexió amb la Serra
de Cantallops, adjudicat a l’empresa CONTRUCCIONS JORDI RIERA SL amb CIF
B600068384, per un import de 131.075’31€ + 27.525’82€ 21% IVA = 158.601’13€.
Vist que amb caràcter previ a l’adjudicació definitiva del contracte, l’empresa
CONTRUCCIONS JORDI RIERA SL va constituir la garantia definitiva per un import de
6.553’76€, corresponents al 5% de l’import d’adjudicació, donant així compliment al
requeriment de la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària el dia 29 de
desembre de 2017.
Vist que en data 28 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Rubí i l’empresa
CONTRUCCIONS JORDI RIERA SL van signar el contracte per a l’execució de les
obres de del projecte de xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la connexió
amb la Serra de Cantallops. Aquesta actuació forma part del Pla d’Inversions previst
per als anys 2016-2017, i configuren el tram est de la xarxa ciclista prevista al municipi.
Vist que en data 5 de juliol de 2018, els Serveis Tècnics Municipals convoquen una
reunió pel dia 10 de juliol de 2018 prèvia a l’inici de les obres prevista pel dia 16 de
juliol. A aquesta reunió es convoca a l’empresa constructora i a la direcció de les
obres.
Vist que en aquesta reunió l’empresa constructora sol·licita poder començar les obres
el dia 3 de setembre de 2018 al·legant problemes de planificació i per la proximitat de
les vacances d’agost.
Vist que en data 23 de juliol els Serveis Tècnics Municipals envien per correu a
l’empresa constructora la convocatòria i els esborranys de les actes de replanteig i
d’inici de les obres, amb data 5 de setembre de 2018 i planificant les visites d’obra a
partir d’aquell dia.
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Vist que en data 5 de setembre de 2018, els Serveis Tècnics municipals i la Direcció
de les Obres es presenten a peu d’obra per signar les actes de replanteig i l’inici de les
obres. L’Ajuntament de Rubí i la Direcció d’obra signen les actes però l’empresa
CONTRUCCIONS JORDI RIERA SL no assisteix.
Vist que en data 5 de setembre de 2018, els Serveis Tècnics Municipals envien un
correu al Gerent de l’empresa constructora adjudicatària atès que no ha assistit a la
signatura de les actes.
Vist que en data 22 d’octubre de 2018, es publica edicte al BOE la interlocutòria del
Jutjat Mercantil 11 de Barcelona, de declaració de concurs de l’empresa constructora
CONTRUCCIONS JORDI RIERA SL amb CIF B600068384 i el nomenament judicial
de David Andrés Valencia com Administrador Concursal, advocat, domiciliat al carrer
Balmes 156, 3e, 1, 08008 Barcelona.
Vist el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contracte de les Administracions
Públiques (RGLCAPÇ) i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Pel que fa a la competència per a l’adopció de l’acord de resolució, tractant-se d’un
contracte adjudicat per la Junta de Govern Local, la seva resolució és igualment
competència d’aquest òrgan, la legislació aplicable és, bàsicament, la següent:
- Articles 223 a 225 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Vist que consta acreditat a l’expedient, mitjançant la consulta al Registre Públic
Concursal, depenent del Ministeri de Justícia, en data 1 d’octubre de 2018 es va dictar
interlocutòria de declaració de concurs de l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI
RIERA SL, publicat al BOE en data 22 d’octubre de 2018.
En virtut d’aquest precepte es procedent determinar que les circumstàncies que s’han
succeït durant la tramitació d’aquest expedient es poden identificar amb el supòsit de
resolució del previst a l’article 223.b) del TRLCSP.
- Articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vist l’informe emès per la TAG de Contractació en data 3 de març de 2019 i vista la
proposta de la directora i del regidor delegat de Serveis Centrals de data 21 de maig
de 2019
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
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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.- Donar audiència a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL un
termini de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
resolució, per a formular en aquest període escrit d’oposició. En el supòsit que el
contractista s’oposi a la proposta formulada per l’òrgan de contractació serà preceptiu
un Dictament de la JCCA de Catalunya.
Segon.- Fer constar que la garantia dipositada per CONSTRUCCIONS JORDI RIERA
SL amb CIF B600068384, a la Tresoreria municipal, en la seva totalitat (6.553,76€), li
serà retornada una vegada es dicti judicialment que el concurs del contractista no és
culpable, segons el previst a l’article 102.1 i 225.4 del TRLCSP.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL,
al Sr. David Andrés Valencia com Administrador Concursal i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació als efectes oportuns.

5./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
1. REGULARITZACIÓ DELS DOCUMENTS COMPTABLES DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O
PERDUTS DE L’EMPRESA CENTRO CANINO SIR-CAN EXP. 187/2019/PERSONES-E
1.
Vist l’acord de la JGL de 22 de setembre de 2015 que aprovava l’inici de la
licitació del contracte del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia
(gossos, gats i fures) abandonats o perduts, de vigència 3+1+1+1 basat en preus
unitaris i amb una despesa anual màxima de 98.680,00€ + 20.722,80 (IVA)=
119.402,80€.
Segons el seu plec administratiu, el contracte preveia una modificació del 25%, i calia
afegir a cada anualitat 24.670,00 + 5.180,70 € (IVA), de manera que cada any
s’havien de reservar 149.253,50€
Amb l’acord de la licitació es va aprovar el document comptable:
•

A previ 920159000154 amb la següent previsió:
150.524,00€ per al 2016 (el primer any preveia una despesa addicional de
trasllat d’animals, per això l’import era superior als 149.253,50€)
149.253,50€ per al 2017
149.253,50€ per al 2018
149.253,50€ per al 2019
149.253,50€ per al 2020
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149.253,50€ per al 2021
2.
Vist que la JGL de 17/11/2016 va aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa
CENTRO CANINO SIRCAN SL amb número de NIF B-62612338.
Com que la licitació s’havia fet en base a preus unitaris, els imports anuals del
contracte eren els mateixos. Ara bé, l’adjudicació no feia referència expressa a la
modificació del 25% del contracte, de manera que es va obviar l’import addicional del
25% previst a la licitació.
Amb l’adjudicació es van aprovar el següents documents comptables:
•

D Previ 920160009887
Per valor de 31.121,20 € per fer front a l’exercici 2016 de la primera anualitat del
contracte.

•

AD Previ 920169000150
Per als exercicis 2017, 2018 i part del 2019 per fer front a les despeses dels
exercicis següents de la vigència inicial del contracte:
119.402,80€ per al 2017
119.402,80€ per al 2018
89.522,10€ per al 2019

•

A Previ 920169000156
Per a les prorrogues dels exercicis 2019, 2020, 2021 i part del 2022, amb
l’objectiu de fer front a les despeses de les hipotètiques prorrogues
29.850,70 per al 2019
119.402,80 per al 2020
119.402,80 per al 2021
89.552,10 per al 2022

•

A/ Previ 920160009891
Per alliberar la part de 2017 que s’havia reservat en la licitació i que no es
preveia executar.

3.
El contracte amb l’empresa adjudicatària SIR CAN SL es va signar el 12 de
desembre de 2016, de manera que no es van arribar a girar factures contra la D
aprovada amb l’adjudicació, ni consta que s’arribés a traspassar el seu saldo a
l’exercici 2018.
La signatura del contracte determinava la seva vigència, de la següent manera:
Anualitat 1: des del 12 de desembre de 2016 fins l’11 de desembre de 2017
Anualitat 2: des del 12 de desembre de 2017 fins l’11 de desembre de 2018
Anualitat 3: des del 12 de desembre de 2018 fins l’11 de desembre de 2019
Pròrroga 1: des del 12 de desembre de 2019 fins l’11 de desembre de 2020
Pròrroga 2: des del 12 de desembre de 2020 fins l’11 de desembre de 2021
Pròrroga 3: des del 12 de desembre de 2021 fins l’11 de desembre de 2022
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4.

Vist que, en relació al 2019 tenim:
-L’ A previ 920159000154 que es va aprovar a la licitació per al 2019 de
149.253,50€
-L’ AD previ 920169000150 que es va aprovar a l’adjudicació per al 2019 de
89.522,10€, a la que s’han carregat diverses factures:
o
o
o

Desembre de 2018 per 5.476,46
Gener de2019 per 8.236,71€
Febrer de 2019 per 7.264,84€

5.
Tenint en compte que aquest any, tindrà lloc la finalització de la vigència del
contracte i previsiblement la seva primera pròrroga i, d’acord amb l’informe tècnic de la
coordinadora de l’Àmbit de Política Social de l’Àrea de Serveis a les Persones de data
5 d’abril de 2019, cal resoldre les diferents problemàtiques que es plantegen amb
motiu de la duplicitat de documents comptables d’aquest contracte i també cal
preveure l’autorització de la despesa que hauria de cobrir la darrera anualitat de la
possible darrera pròrroga del contracte.
6.

Tenint en compte que s’ha procedit a generar:
• El document comptable AD/ en fase prèvia 920190002227
Amb l’objectiu d’anul·lar l’AD que es va fer en l’adjudicació del contracte per a
l’exercici 2019 per valor de 68.574,09€, import que té en compte la disposició
inicial de 89.552,10 i les factures carregades de desembre de 2018, gener i
febrer de 2019.
• El document comptable D en fase prèvia 920190002265
Amb càrrec a la A que es va aprovar amb l’adjudicació
Per import de 92.122,99€, per poder pagar les factures que es generin a partir
de març, de la darrera anualitat del contracte fins l’11 de desembre de 2019.
• El document comptable A/ en fase prèvia 920190002266
Amb l’objectiu d’anul·lar l’autorització de la despesa feta en la licitació per a l’any
2019 per l’import de les factures que ja s’han pagat de desembre de 2018, gener
i febrer de 2019 (i que es van pagar a càrrec de l’AD aprovada en la licitació).
• El document comptable A en fase prèvia 920199000105
Que preveu l’autorització de la despesa de l’exercici 2022 de la darrera pròrroga
possible, per un import de 141.848.14€ que s’estima que cobrirà el principal del
contracte i la possible modificació fins l’11 de desembre de 2022.

7.
Tenint en compte que no ha resultat possible anul·lar l’autorització de la despesa
que es va generar amb l’adjudicació per cobrir les prorrogues, en tant que l’operació no
va ser traspassada a la comptabilitat de 2019.
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Vista la proposta del regidor de Salut Pública i de la regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones de data 29 d’abril de 2019 i l’informe tècnic de data 5 d’abril de 2019, que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Acordar, en relació al contracte del servei de recollida i manteniment
d’animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats o perduts, l’aprovació dels
següents documents comptables:
•
A en fase prèvia 920199000105
•
D en fase prèvia 920190002265
•
A/ en fase prèvia 920190002266
•
AD/en fase prèvia 920190002227
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics municipals per a la comptabilització de
les operacions aprovades.
2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ MODALITAT D: AJUTS ALS INFANTS QUE
PARTICIPEN D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU 2018. ASSOCIACIÓ CULTURAL
MUBE EXP. 30/2019/SCIDC-E
Assumpte: Justificació de la subvenció modalitat D: Entitats d’educació en el temps
de lleure. 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de desembre de
2018 va aprovar una subvenció a l’entitat “Associació Cultural Mube”.
Vist que aquesta subvenció acordava les condicions econòmiques en els següents
termes:
ENTITAT: Associació Cultural Mube
ACTIVITAT
Compliment criteris valoració
Excursió final de l’Esplai
Sí
Colònies 1r trimestre
Sí
Colònies 2n trimestre
Sí
TOTAL
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IMPORT
100,00 €
43,00 €
91,00 €
234,00 €

L’Entitat “Associació Cultural Mube”, mitjançant instàncies núm. 2019001015 i
2019000835 de data 10 de gener de 2019, presenta la documentació justificativa de la
subvenció esmentada.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 05 d’abril
de 2019 i de l’informe tècnic de data 03 d’abril de 2019, que consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada l’entitat per a l’any 2018, en
les quantitats i conceptes següents:
ENTITAT: Associació Cultural Mube
ACTIVITAT
Excursió final de l’Esplai
Colònies 1r trimestre
Colònies 2n trimestre

Compliment criteris valoració
Sí
Sí
Sí
TOTAL

IMPORT
100,00 €
43,00 €
91,00 €
234,00 €

L’entitat “Associació Cultural Mube”, ha presentat la documentació acreditativa de la
justificació de les activitats realitzades.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

3. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA DESTINADA AL
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ CULTURAL ENTRE LA POBLACIÓ
ADULTA A RUBÍ DURANT EL 2018. AULA EXTENSIÓ UNIVERSITARIA DE RUBÍ.EXP.
27/2019/SCIDC-E
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí per a la gent gran realitza xerrades divulgatives
i activitats culturals.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de setembre de
2018 va aprovar un conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de Rubí i l’Aula
d’Extensió Universitària de Rubí per a la gent gran per a l’any 2018. Aquest conveni
contempla l’execució de xerrades divulgatives i activitats culturals.
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Les condicions econòmiques pactades per a l’any 2018 van estar establertes pel
concepte de xerrades divulgatives i activitats culturals per a un import total de 1.200,00
€.
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí per a la gent gran, mitjançant instància núm.
2019007867 de data 6 de març de 2019, presenta la documentació justificativa de les
subvencions esmentades.
Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 22 de
març de 2019 i de l’informe tècnic de data 20 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per totalment justificada les subvenció atorgada l’any 2018 pel concepte de
programa d’activitats i sortides per fomentar la convivència social per la quantia de
1.200,00 €
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
4. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA A L'ENTITAT
FRATER NADAL SERVEI SOCIAL EVANGÈLIC PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA
REBOST D'ALIMENTS A RUBÍ. 2018 EXP. 132/2019/PERSONES-E
Assumpte: Justificació de la subvenció directa nominativa a l’entitat FRATER NADAL
Servei Social Evangèlic per al finançament del programa Rebost d’Aliment a Rubí.
2018

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2018 va
aprovar una subvenció entre l’Ajuntament de Rubí i l’Associació FRATER-NADAL
SERVEI SOCIAL EVANGÈLIC per a l’any 2018.
Atès que se li va concedir una subvenció de 38.00,00€ € per al finançament del
projecte rebost d’aliments per a l’any 2018.
L’Associació FRATER-NADAL SERVEI SOCIAL EVANGÈLIC mitjançant instància
núm.2019006097 de data 18 de febrer de 2019, presenta la documentació justificativa
de la subvenció esmentada.
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Vista la proposta de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 11 de
març de 2019 i de l’informe tècnic de data 08 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
1r.- Donar per justificada totalment la subvenció atorgada a l’Associació FRATERNADAL SERVEI SOCIAL EVANGÈLIC per al projecte rebost d’aliments per a l’any
2018.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.

6./. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
1. DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER
LA IMPLANTACIÓ DE TRES MÒDULS PREFABRICATS I URBANITZACIÓ PER A
L'INSTITUT TORRENT DELS ALOUS A NOM DE GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.EXP. 000023/2015-OMA
RELACIO DE FETS
Primer.- El 16 de juny de 2015 la GENERALITAT DE CATALUNYA DEP
D'ENSENYAMENT, mitjançant instància amb número de registre d’entrada
2015014471, va presentar una sol·licitud en què demanava la llicència municipal per a
la implantació de tres mòduls prefabricats i urbanització per a l'Institut Torrent dels
Alous en una finca situada a PTGE MARCONI, 2-14, de Rubí.
Segon.- El sol·licitant va ser requerit per tal de que esmenés les deficiències tècniques
en el termini màxim de deu dies d’acord amb l’informe emès en data 15 de setembre
de 2015 (enviat amb registre de sortida núm. 2015013902), amb l’advertiment que, en
cas de no fer-ho, es produiria la caducitat de l’expedient. En data 28 de setembre de
2015 es practicà degudament l’esmentada notificació, tal i com consta al present
expedient administratiu.
Tercer.- En data 18 de febrer de 2019 es va realitzar visita d’inspecció a la finca de
referència per tal de comprovar si les obres per les que es va sol·licitar llicència
municipal han estat executades o no, atès que han transcorregut àmpliament tant el
termini atorgat per a esmenar les deficiències com el termini de 3 mesos que
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preceptua la normativa de procediment administratiu comú per tal de procedir a la
caducitat de l’expedient, sense que es tingui constància que el titular hagi impulsat la
tramitació de l’expedient.
De l’esmentada visita d’inspecció es conclou que els mòduls han estat desmuntats.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de règim jurídic de les administracions publiques i
del Procediment Administratiu Comú (d’aplicació per motius temporals)
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 15 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 19 i 22 de febrer de 2019, respectivament,
que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència
d’obres, segons expedient número 000023/2015-OMA, a nom de GENERALITAT DE
CATALUNYA DEP. D’ENSENYAMET, que fou demanada el 16 de juny de 2015
(LLGE2015014471), per a la instal·lació de tres mòduls prefabricats i urbanització per
a l’INSTITUT TORRENT DELS ALOUS, al PTGE MARCONI, 2-14 d’aquest municipi, i,
en conseqüència, procedir a l’arxiu de les actuacions sense més tràmit, en compliment
de l’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, OFICINA DE RUBÍ.

2. DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE 2 NOUS MÒDULS PREFABRICAT INSTITUT TORRENT DELS
ALOUS A NOM DE GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.
EXP. 000024/2014-OMA
RELACIO DE FETS
Primer.- El 2 de juny de 2014 la GENERALITAT DE CATALUNYA DEP
D'ENSENYAMENT, mitjançant instància amb número de registre d’entrada
2014013864, va presentar una sol·licitud en què demanava la llicència municipal per a

29

la implantació de dos mòduls prefabricats i urbanització per a l'Institut Torrent dels
Alous en una finca situada a PTGE MARCONI, 2-14, de Rubí.
Segon.- El sol·licitant va ser requerit per tal de que esmenés les deficiències tècniques
en el termini màxim de deu dies d’acord amb l’informe emès en data 7 de juliol de
2014 (enviat amb registre de sortida núm. 2014009381), amb l’advertiment que, en
cas de no fer-ho, es produiria la caducitat de l’expedient. En data 18 de juliol de 2014
es practicà degudament l’esmentada notificació, tal i com consta al present expedient
administratiu.
Aquest requeriment
de deficiències va ser reiterat en data 16 de setembre de 2015 (LLGS2015013896) i
en data 28 de setembre de 2015 es practicà degudament la notificació, tal i com
consta al present expedient administratiu, sense que a data d’avui consti el seu
compliment.
Tercer.- Finalment, en data 18 de febrer de 2019 es va realitzar visita d’inspecció a la
finca de referència per tal de comprovar si les obres per les que es va sol·licitar
llicència municipal han estat executades o no, atès que han transcorregut àmpliament
tant el termini atorgat per a esmenar les deficiències com el termini de 3 mesos que
preceptua la normativa de procediment administratiu comú per tal de procedir a la
caducitat de l’expedient, sense que es tingui constància que el titular hagi impulsat la
tramitació de l’expedient.
De l’esmentada visita d’inspecció es conclou que els mòduls han estat desmuntats.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de règim jurídic de les administracions publiques i
del Procediment Administratiu Comú (d’aplicació per motius temporals)
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 14 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 19 i 22 de febrer de 2019 que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
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Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència
d’obres, segons expedient número 000024/2014-OMA, a nom de GENERALITAT DE
CATALUNYA DEP. D’ENSENYAMET, que fou demanada el 2 de juny de 2014
(LLGE20154013864), per a la instal·lació de dos mòduls prefabricats per a l’INSTITUT
TORRENT DELS ALOUS, al PTGE MARCONI, 2-14 d’aquest municipi, i, en
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conseqüència, procedir a l’arxiu de les actuacions sense més tràmit, en compliment
de l’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.

3. ATORGAR LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR AMB GARATGE AL C.ABAT ESCARRE, 20 A NOM DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL. EXP. 31/2018/OB
ANTECEDENTS
En data 28 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local acordà atorgar l’alliberament
parcial de 4 places d’aparcament, de les 14 necessàries, al futur edifici que es preveu
edificar al carrer de l’Abat Escarré 20, de Rubí (expedient 89/2018/CD)
RELACIÓ DE FETS
Primer.- 8 de juny de 2018 (LLGE2018019427), la mercantil CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SEAL SL sol·licita llicència per a la construcció d’edifici plurifamiliar de
10 habitatges i 10 places d’aparcament en planta soterrani, al solar situat al C.ABAT
ESCARRE, 20 de Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 1.097.338,27 € del projecte entrada registre inicial:

Càrrec-Valor
016629640000238341

Import (€)
16459,92

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
2111497-25-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2111497

21.946,57

Quart.- En data En data 22 d’agost de 2018 el Servei d’Obres i Projectes Urbans emet
informe considerant que la finca disposa dels serveis urbanístics bàsics.

Cinquè.- En data 7 de març de 2019 Sorea emet informe favorable amb condicions
particulars.
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Sisè.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 8 i 11 d’abril de
2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i anul·lada amb
relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
• Documentació de projecte aportada el dia 4 d’abril de 2019, que anul·la i
substitueix la documentació presentada inicialment.

L’edifici projectat té una superfície total construïda de 1.604,29 m², format per:
Planta soterrani aparcament (10 places)
Planta baixa (3 habitatges)
Baixos 1a
Baixos 2a
Baixos 3a
Planta primera (3 habitatges)
Primer 1a
Primer 2a
Primer 3a
Planta segona (4 habitatges)
Segon 1a
Segon 2a
Segon 3a
Segon 4a

396,06 m²
341,43 m²
84,32 m²
54,76 m²
54,53 m²
338,77 m²
84,48 m²
87,00 m²
94,05 m²
528,03 m²
110,35 m²
96,68 m²
99,90 m²
84,48 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.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 9 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 8 i 11 d’abril de 2019 que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Atorgar a CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL la llicència d’obres
per a Llicència d'Obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar amb garatge al
C.ABAT ESCARRE, 20 a nom de CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL al C
ABAT ESCARRE 20, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 1.097.338,27 €
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

33

un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al
projecte autoritzat.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no es
compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que és facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. Tant si es tracta d’una nova construcció com d’una reconstrucció, és obligatori
col·locar una tanca de protecció, la qual no podrà impedir el trànsit públic. Les
bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a les prescripcions de seguretat del
personal ocupat a les obres i de les persones que transitin per la via pública.
8. Advertir que, en el cas de que s’hagi incoat expedient de protecció de la legalitat
urbanística o ordres d’execució a l’emplaçament de referència, el termini d’aquesta
llicència serà el següent:
1 mes per iniciar
3 mesos per finalitzar
9. Advertir que, si en finir el termini concedit a la llicència, o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o acabat les obres de referència, s’entendrà
declarada la caducitat de la llicència urbanística a tots els efectes, procedint a
l’arxivament de les actuacions, en compliment amb la normativa urbanística vigent.
10.

EL TITULAR D’AQUESTA LLICÈNCIA ESTÀ, A MÉS , OBLIGAT A:
a/
b/

c/
d/

e/
f/
g/

En cas d’haver-hi parets mitgeres al descobert, s’hauran de tractar amb
materials similars als de les façanes.
Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs de l’edifici
que s’hagin de realitzar en la via pública les executarà l’empresa SOREA, amb
càrrec al titular d’aquesta llicència.
També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
Si, per l’execució de les obres, cal la instal·lació de grues, s’haurà de tramitar la
corresponent autorització amb l’aportació de la documentació prevista en la
legislació vigent.
Si el volum de l’obra ho fa aconsellable, s’haurà de reservar un espai suficient
per a una possible estació transformadora d’electricitat.
Si hi ha més d’un habitatge, s’hauran de col·locar en el vestíbul d’entrada els
corresponents encasellats de repartiment de correspondència.
En el supòsit que no hi hagués cap focus d’enllumenat públic en un tram de
25m., a la façana de l’edifici, caldrà que es col·loqui un braç d’enllumenat
connectat a la instal·lació del carrer. Els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el lloc de la instal·lació i les seves característiques.
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h/ Posar en un lloc distingible el número d’identificació de l’immoble.
i/ Mantenir la via pública en condicions de neteja i salubritat durant tot el període
de durada de les obres.
11. En cap cas, no es podran construir pous negres. En zones rurals s’haurà
d’instal·lar un tanc clarificador de dues etapes i un filtra biològic però, si hi hagués
xarxa de sanejament a una distància de 100m. serà obligatòria la construcció del
corresponent ramal, per compte del titular, prèvia sol·licitud i atorgament de la
convenient llicència.
12.

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

13. Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,
números i suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
14. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les –acta de replanteig. La segona al cobriment d’aigües i
l’última quan , finalitzats els treballs, es presenti la comunicació prèvia de primera
ocupació.
15. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar la comunicació prèvia de primera ocupació,
acompanyada d’un certificat visat d’acabament de l’obra, així com d’aquella altra
documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la finalització de
l’obra.
16. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, té el dret de presentar la sol·licitud de devolució de garanties
dipositades, aportant la documentació requerida.
17. El diàmetre del desaigua interior no serà en cap cas inferior a 25 cm. i la seva
pendent longitudinal ha de ser superior al 3%.
18. Tots els aparells amb desguàs existents en els habitatges o instal·lacions tindran
el seu propi sifó, haurà d’instal·lar-se també un sifó general per a cada edifici per
evitar el pas de gasos i múrids i sempre haurà de ser registrable.
19. Entre l’escomesa i el sifó general registrable de l’edifici s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que
sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici. Per l’esmentada
canonada poden conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons
o reixes antimúrids.
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20. No està permès la construcció d’arquetes de registre del sifó general a la via
pública.
21. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per
gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel propietari de la finca.
22. Pel que fa a allò no reflectit en aquest document, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
CONDICIONS PARTICULARS:
Segons informe favorable de Sorea:
• Segons disposa la xarxa, la futura connexió de l’escomesa de desguàs de
l’edifici es realitzarà al pou núm.6004 sent el punt mes òptim de connexió per a
eventuals actuacions o manteniments.
• En cas de que la sortia de desguàs descrita sobre aquestes línies no fos optima
per connetar-s’hi, la connexió es podrà realitzar al tram 6005-6004, comprès
entre els pous amb els que nombrem la canonada situats al carrer de l’Abat
Escarré.
• Totes les tasques necessàries per assegurar el correcte desguàs dels edificis
que s’hagin de realitzar en via pública les haurà de realitzar SOREA amb
encàrrec al promotor.

TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les
LIQUIDACIONS:
16459,92 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).

Referència
2111497-25-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES

2111497

21.946,57

M007

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).
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4. AUTORITZAR EL CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 00001/2018OMA A FAVOR DE ILLA PAU CLARIS 19 SL, PER L’ENDERROC D’UNA EDIFICACIÓ
SITUADA AL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA 38. EXP. 49/2018/CD
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2018, va atorgar a
la llicència d’obres per l’enderroc de l’edificació existent al
C.CARRASCO I FORMIGUERA 38 de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 03/08/2018 (LLGE 2018/026143), el senyor
sol·licita el canvi de titular de la llicència núm. 000001/2018-OMA a nom de ILLA PAU
CLARIS 19, SL, per l’enderroc d’una edificació existent en un solar situat a C
CARRASCO I FORMIGUERA 38, de Rubí, i la devolució de les garanties en relació a
la mateixa.
Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2018, va
atorgar el retorn de les garanties d’import total 2.058,83 €, a
amb
DNI 46823923V (exp.127/20018/DV) que corresponien al lliurament de les garanties
dipositades segons expedient 000001/2018-OMA, en concepte de residus de la
construcció a un gestor autoritzat i pel possibles danys a l’espai públic.
Tercer.- Vist els informes tècnic i jurídic de dates 1 d’octubre i 14 de novembre de
2018, respectivament, es conclou el següent:
• Segons inspecció efectuada el 26 de setembre de 2018, l’obra no s’ha realitzat.
• S’ha ingressat el pagament de la autoliquidació de les taxes pel canvi de nom del
titular:
Càrrec-Valor
01697926-0000314006

Import
184,22 €

Data ingrés
02/02/2018

Quart.- En data 19 de novembre de 2018 es va requerir a l’interessat el ingrés de les
garanties a nom de nou titular, les quals consten com ingressades a nom de ILLA PAU
CLARIS 19 SL amb NIFB67190876:
Manament d’ingrés
320180009660
320180009661

Concepte
FIANCES: Dipòsits i Garanties
FIANCES: Dipòsits i Garanties

Import
1.903,44 €
155,39 €

Data ingrés
01/01/2019
01/01/2019

FONAMENTS DE DRET
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 17 de maig
de 2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 1 d’octubre i 14 de novembre de 2018,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’obres majors núm.
000001/2018-OMA a favor de ILLA PAU CLARIS 19 SL, per l’enderroc d’una edificació
existent en un solar situat a C CARRASCO I FORMIGUERA 38, de Rubí.
Segon.- Notificar aquest acord al interessat.
5. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE A LA
CARRETERA DE SABADELL, CANTONADA CARRER DE SANT JORDI 1 EXP.
1/2019/GRUES
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, va atorgar llicència d’obres
núm. 000058/2017-OMA a RESIDENCIAL CAN ALZAMORA SL per a la construcció
de dos edificis plurifamiliars amb 42 habitatges, 6 local comercials, 61 places
d’aparcament i 47 trasters en un solar situat al carrer de Sant Jordi, 1
RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 4 d’abril de 2019, amb número de registre 2019011095, SOLDUCT SL,
sol·licita llicència per a la instal·lació d’una grua torre marca JASO, model J52NS i
número de fabricació 0345 (expedient 1/2019/GRUES) per a l’execució de les obres
referents a la sol·licitud de llicència d’obres expedient 000058/2017-OMA per a la
construcció de dos edificis plurifamiliars al carrer de Sant Jordi, 1 cantonada a la
carretera de Sabadell.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons ordenança fiscal núm. 17
Càrrec - Valor

Data
Import
01855664-0000135221 (01) 04/04/2019 262,75 €

38

Vista la proposta de la Regidora de Serveis Territorials de data 16 de maig de 2019 i
l’l’informe tècnic de data 13 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
L’atorgament de la llicència sol·licitada per SOLDUC SAL, segons expedient
1/2019/GRUES, d’instal·lació d’una grua torre marca JASO, model J52NS i número
de fabricació 0345, a l’obra situada al carrer de Sant Jordi 1, cantonada a la carretera
de Sabadell, d’aquest municipi, amb les condicions i liquidació que consten a
continuació:
CONDICIONS
El termini de la instal·lació és el mateix de la llicència dels edificis en consrucció.
Un cop muntada la grua, caldrà aportar fotocòpia dels models GR1, GR2 i GR·,
degudament signats i visats, segons correspongui
LIQUIDACIÓ
Referència
Tipus d’ingrés
Rebut Import
01855664-0000135221 (01) Taxa llicència urbanística 9190415 262,75

6. DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICAT A L’ ESCOLA EL BOSC, A NOM DE
GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EXP. 000017/2013OMA
RELACIO DE FETS
Primer.- En data 24 de maig de 2013 (LLGE 2013013001), la GENERALITAT DE
CATALUNYA DEP. D’ENSENYAMENT, va presentar una sol·licitud en què demanava
la llicència municipal per a executar les obres d’instal·lació de mòduls prefabricats a
l’ESCOLA EL BOSC en un solar situat al C ANTON DE BORJA, 17, de Rubí.
Segon.- El sol·licitant va ser requerit per tal de que esmenés les deficiències tècniques
en el termini màxim de 10 dies d’acord amb l’informe emès en data 20 de novembre
de 2013 (enviat amb registre de sortida núm. 2013016017), amb l’advertiment que, en
cas de no fer-ho, es produiria la caducitat de l’expedient.
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En data 26 de novembre de 2013 es practicà degudament la notificació, en
compliment de l’article 59 del mateix text legal, tal i com consta al present expedient
administratiu.
Tercer.- En data 14 de febrer de 2019 es va realitzar visita d’inspecció a la finca de
referència per tal de comprovar si les obres per les que es va sol·licitar llicència
municipal han estat executades o no, atès que han transcorregut àmpliament tant el
termini atorgat per a esmenar les deficiències com el termini de 3 mesos que
preceptua la normativa de procediment administratiu comú per tal de procedir a la
caducitat de l’expedient, sense que es tingui constància que el titular hagi impulsat la
tramitació de l’expedient. De l’esmentada visita d’inspecció es conclou que les obres
han estat executades.
Quart.- Vist els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 15 i 19 de febrer
de 2019, respectivament, es conclou que és procedent declarar la caducitat de la
llicència.
FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 16 de maig de
209 i els informes tècnic i jurídic de dates 15 i 19 de febrer de 2019, respectivament,
que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència
d’obres, segons expedient número 000017/2013-OMA a nom de GENERALITAT DE
CATALUNYA DEP-D’ENSENYAMENT, que fou demanada el 24 de maig de 2013
(LLGE2013013001), per a la instal·lació de mòduls prefabricats a L’ESCOLA EL
BOSC, al C ANTON DE BORJA, 17 d’aquest municipi, i, en conseqüència, procedir a
l’arxiu de les actuacions sense més tràmit, en compliment de l’article 179 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
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7. APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIES
D'OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL AL CARRER
BEETHOVEN, 10-14. EXP. 000013/2016-LLIC
ANTECEDENTS
En data 29 de març de 2010, la Junta de Govern Local va atorgar la llicència d’obres
majors 000017/2009-OMA per a la construcció d’una nau industrial sense ús
determinat situada a C. BEETHOVEN, 10-14, de Rubí.
RELACIÓ DE FETS
Primer.- En data 1 de juny de 2016 (LLGE 2016013640), el senyor
en representació de BCN GODIA SL. sol·licita la modificació no substancial de la
llicència d’obres número 000017/2009-OMA situada a C. BEETHOVEN, 10-14, de
Rubí.
Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de modificació no
substancial, taxa de llicència urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 :
Càrrec-Valor
0117360070000216711

Import (€)
298,15 €

Tercer.- En data 25 de març de 2019 es realitza inspecció exterior de la nau on es
comprova que les modificacions han estat efectuades.
Quart.- En data 26 de març de 2019, l’arquitecte tècnic municipal informa
favorablement la modificació no substancial de la llicència 000017/2009-OMA
construcció d’una nau industrial sense ús determinat situada a C. BEETHOVEN, 1014, de Rubí, atès que la documentació aportada s’ajusta a les condicions d’edificació i
ús que disposa la Normativa Urbanística vigent, es conclou els següent:
Ha estat revisada la documentació aportada en dates:
-

1 de juny de 2016 (LLGE 2016013640),
9 de juny de 2016 (LLGE 2016014494),
21 de juny de 2016 (LLGE 2016015617), i
18 de març de 2016 (LLGE 2016006326) on aporten el projecte executiu (expedient
000017/2009-OMA).
Les modificacions efectuades consisteixen en la disminució de la superfície de la
planta altell, canvi d’ubicació de l’escala interior i canvi d’ubicació de finestres i portes.
La superfície definitiva total de la nau és de 983,06 m², formada per:
Planta baixa
Planta altell

917,60 m² (no es modifica)
65,46 m² (es redueix 57,44 m² respecte de la superfície inicial)
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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 16 de maig i
els informes tècnic i jurídic de dates 26 de març i 4 d’abril de 2019, respectivament,
que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Aprovar la modificació no substancial de la llicència d’obres, amb número
d’expedient 00017/2009-OMA, atorgada 29 de març de 2010 a BCN GODIA, SL, per a
la construcció d’una nau industrial sense ús determinat situada al C.BEETHOVEN, 1014, d’aquest municipi, que fa referència a la disminució de la superfície de la planta
altell canvi d’ubicació de l’escala interior i canvi d’ubicació de finestres i portes.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
8. DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A
LA LEGALITZACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES EN UNA NAU SITUADA A
CARRETERA TERRASSA, 112 A NOM DE TERRAUTO SA. EXP. 000022/2017-OMA
RELACIO DE FETS
Primer.- El 8 de març de 2017 (registre d’entrada núm. LLGE 2017004798) la mercantil
TERRAUTO SA, va presentar una sol·licitud en què demanava la llicència municipal
per a la legalització de les obres executades en una nau situada a la CTRA
TERRASSA, 112, de Rubí.
Segon.- En data 21 de març de 2018 (LLGS 2018005347), el sol·licitant va ser requerit
per tal de que esmenés les deficiències tècniques en el termini màxim de deu dies,
amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho, es produiria la caducitat de l’expedient de
conformitat amb el que preveu l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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En data 26 de març de 2018 es practicà degudament l’esmentada notificació, en
compliment de l’article 68 del mateix text legal, tal i com consta al present expedient
administratiu.
Tercer.- En data 25 de febrer de 2019 l’arquitecte tècnic municipal emet informe
considerant, que prèvia resolució, procedeix declarar caducat el procediment de petició
d’atorgament de llicència municipal per a la legalització de les obres executades en
una nau situada a la CTRA TERRASSA, 112, de Rubí, així com acordar l’arxiu de
l’expedient. Atès que es tracta d’un expedient de legalització, les obres estan ja
executades i han transcorregut àmpliament tant el termini atorgat per a esmenar les
deficiències com el termini de 3 mesos que preceptua la normativa de procediment
administratiu comú per tal de procedir a la caducitat de l’expedient, sense que es tingui
constància que el titular hagi impulsat la tramitació de l’expedient.
Així mateix caldrà posar en coneixement al departament de Disciplina Urbanística els
fets aquí exposats per incoar el corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística i sancionador.
Quart.- Vist els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 25 de febrer de
2019 i 29 de març de 2019, respectivament, es conclou que és procedent declarar la
caducitat de la llicència.
FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
Administracions Públiques.

del

Procediment

Administratiu

Comú

de

les

Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 16 de maig de
2019 i els informes tècnic i jurídic de dates 25 de febrer de 2019 i 29 de març de 2019,
respectivament, que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de
juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de
2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència
d’obres, segons expedient número 000042/2015-OMA, a nom de TERRAUTO SA, que
fou demanada el 8 de març de 2017, per a la legalització de les obres executades en
una nau situada a la CTRA.TERRASSA, 112 d’aquest municipi, i, en conseqüència,
procedir a l’arxiu de les actuacions sense més tràmit, en compliment de l’article 179
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí.
Tercer.- Advertir a l’interessat que, es posa en coneixement al departament de
Disciplina Urbanística els fets exposats per incoar el corresponent expedient de
protecció de la legalitat urbanística i sancionador.
9. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES 000103/2017OMA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL
C.LLOBATERAS, 39 A NOM DE PROJECTES I SERVEIS PEP ROVIRA, SL EXP.
104/2018/CD
RELACIÓ DE FETS
En data 25 d’octubre de 2017 la mercantil PROJECTES I SERVEIS PEP ROVIRA SL,
mitjançant instància amb número de registre d’entrada 2017026537, va presentar una
sol·licitud en què demanava la llicència municipal per a executar les obres per la
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres per 5 habitatges, aparcament i
trasters en un solar situat al carrer LLOBATERAS, 39, de Rubí.
En data 12 d’abril de 2018 (LLGS 2018006506), el sol·licitant va ser requerit per tal de
que esmenés les deficiències tècniques en el termini màxim de deu dies, amb
l’advertiment que, en cas de no fer-ho, es produiria la caducitat de l’expedient de
conformitat amb el que preveu l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En data 17 d’abril de 2018 es practicà degudament l’esmentada notificació
En data 14 de setembre del 2018 es realitza visita d’inspecció a la finca de referència
per tal de comprovar si les obres per les que es va sol·licitar llicència municipal han
estat executades o no, atès que han transcorregut àmpliament tant el termini atorgat
per a esmenar les deficiències com el termini de 3 mesos que preceptua la normativa
de procediment administratiu comú per tal de procedir a la caducitat de l’expedient,
sense que es tingui constància que el titular hagi impulsat la tramitació de l’expedient.
De l’esmentada visita d’inspecció es conclou que les obres no han estat executades.
La Junta de Govern Local en sessió del dia 24 d'octubre de 2018 va acordar la
caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència d’obres, amb referència
000103/2017-OMA, que fou sol·licitada per PROJECTES I SERVEIS PEP ROVIRA
SL, el 25 d'octubre de 2017, per a executar les obres per la construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres per 5 habitatges, aparcament i trasters en un solar situat al
C LLOBATERAS, 39, d’aquest municipi, i, en conseqüència, es procedeix a l’arxiu de
les actuacions sense més tràmit.
Aquest acord es notifica a la mercantil PROJECTES I SERVEIS PEP ROVIRA SL en
data 16 de novembre de 2018.
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Contra aquest acord es presenta en data 22 de novembre de 2018 (LLGE
2018036199) recurs de reposició, en que es sol·licita es desarxivi i es concedeixi la
llicència d’obres majors sol·licitada amb número d’expedient 000103/2017-OMA.

FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Vista la proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Territorials de data 14 de maig
de 2019 i el informe jurídic de data 25 de gener de 2019, que consten a l’expedient, es
conclou el següent:
“En data 22 de novembre de 2018 (LLGE 2018036199) es presenta recurs contra
l’acord de la Junta de Govern Local de sessió del dia 24 d'octubre de 2018 en que
s’acordava la caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència d’obres,
en el que s’exposa:

La caducitat de l’expedient de concessió de llicencia es va acordar en considerar
que els interessats no havien donat compliment en el termini indicat, al
requeriment d’esmena de deficiències de data 12 d’abril de 2018 (LLGS
2018006506). En aquest requeriment s’advertia de la necessitat de presentar la
següent documentació:
1.
Es reitera que cal justificar el pagament de les fiances per residus i per
desperfectes a la via pública segons taló de càrrec de data 25.10.2017.
2.
La nova proposta per a l’habitatge 2on1a no s’ajusta a allò que es regula
al punt 3.4.b del Decret 141/2012 d’Habitabilitat. Cal esmenar-ho.
Comprovat els antecedents, així com la documentació present a l’expedient,
s’adverteix que tal i com s’exposa al recurs presentat, consta presentada amb
anterioritat a la declaració de caducitat, la següent documentació.
−
En data 10 de maig de 2018 (LLGE 2018015318) es presenta justificant
del pagament de fiances per residus i per desperfectes a la via pública.
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−
En data 25 d’abril de 2018 (LLGE 2018012791) es presenta
documentació en compliment de les previsions del punt 3.4.b del Decret 141/2012
d’Habitabilitat.
Vist l’exposat, s’ha de considerar que es va donar compliment al requeriment
d’esmena de deficiències en temps i forma, resultant improcedent la declaració de
caducitat del procediment de concessió de llicencia.
En conseqüència, procedeix estimar el recurs de reposició presentat, i deixar
sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de sessió del dia 24 d'octubre
de 2018, en relació a la caducitat acordada, amb continuació del tràmit de
concessió de la llicencia.”
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.- Estimar el recurs presentat per la mercantil PROJECTES I SERVEIS PEP
ROVIRA SL, en data 22 de novembre de 2018 (LLGE 2018036199).
Segon.- Anul·lar l’Acord de la Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2018, en
que s’acorda la caducitat de l’expedient de petició d’atorgament de llicència d’obres,
amb referència 000103/2017-OMA, que fou sol·licitada per PROJECTES I SERVEIS
PEP ROVIRA SL, el 25 d'octubre de 2017, per a executar les obres per la construcció
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres per 5 habitatges, aparcament i trasters en un
solar situat al C LLOBATERAS, 39, d’aquest municipi.
Tercer.- Continuar amb la tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicencia
000103/2017-OMA, des del moment previ a l’acord de caducitat.

10. ATORGAR LA LLICÈNCIA D'OBRA PER L'ENDERROC D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT, COBERT I POU AL PTGE AMETLLERS, 12 A NOM DE
EXP. 1/2019/OB

RELACIÓ DE FETS
Primer.- El 03/01/2019(LLGE 2019/000133),
sol·licita llicència d’obres per a l’enderroc d’un habitatge unifamiliar aïllat, cobert i pou
a la finca situada al PTGE AMETLLERS 12, i amb referència cadastral
7544206DF1974S0001ZH, de Rubí.
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Segon.- S’ha presentat la següent carta de pagament pel concepte de taxa de llicència
urbanística, segons Ordenança Fiscal núm.17 i d’acord amb el pressupost de
referència (PR) de 1.127,16 € del projecte entrada registre inicial:
Càrrec-Valor
018023020000006000

Import (€)
298,15

Tercer.- S’han dipositat les garanties pels següents conceptes:
Referència
2114589-30-0

Tipus d’ingrés
FIANCES

Núm. rebut

Import (€)

2114589

150,00

Quart.- Atesos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte en dates 28/01/2019 i
4/02/2019, respectivament i revisada la documentació aportada, substituïda i anul·lada
amb relació cronològica i indicació de plànols vàlids següent:
Documentació aportada en dates 3 de gener de 2019 (RGE2019000133) i 9 de gener
de 2019 (RGE2019000905).
Les actuacions previstes comporten l’enderroc d’una superfície total construïda de
72,49 m² (volum total a enderrocar: 242,14 m³).
Cinquè.- Documentació aportada en data 16 de maig de 2019 (RGE2019015973), nou
full d’assumeix del tècnic.
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 20/05/2019 i
els informes jurídic de data 4/02/2019 i informe tècnic de data 28/01/2019 que consten
a l’expedient.
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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’enderroc
d’un habitatge unifamiliar aïllat, cobert i pou a la finca situada al PTGE AMETLLERS
12, d’acord amb el pressupost de referència (Pr) de 1.127,16 € 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.
4. Amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de presentar el nomenament de
contractista.
5. La renúncia o separació del tècnic director de l’obra o del contractista implica la
immediata i total paralització dels treballs, els quals no es podran reprendre si no
es compleixen les mateixes condicions que determinaren per al seu inici.
6. S’haurà de col·locar, en un lloc visibles des de l’exterior un cartell informatiu,
segons model que es facilitarà. A més s’haurà de tenir a l’obra una fotocòpia
d’aquesta llicència.
7. 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
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pública.
8. 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.
9. 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/ També s’haurà de demanar permís si es vol ocupar una part de la via pública
amb bastides o contenidors.
c/ 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.
10. ES PROHIBEIX:
a/ Col·locar canalons de desguàs d’aigües pluvials que vessin sobre la via
pública.
b/ Dipositar al carrer, materials de construcció procedents d’enderrocaments.
11. Durant l’execució de les obres es podran realitzar tres visites d’inspecció. La
primera abans d’iniciar-les, acta de replanteig. La tercera al finalitzar els treballs,
quan es presenti el certificat visat d’acabament de l’obra.
12. Un cop finalitzades les obres, el titular de la llicència o la persona física o jurídica
que el representi, haurà de presentar un certificat visat d’acabament de l’obra, així
com d’aquella altra documentació que l’Ajuntament pugui demanar i que justifiqui la
finalització de l’obra.
13. 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

49

LIQUIDACIONS:
298,15 segons Ordenança Fiscal núm. 17 (taxa per llicències urbanístiques).
Referència
2114589-30-0

Tipus d’ingrés

Núm. Rebut

Import €

FIANCES

2114589

150,00

Garanties per respondre que els residus produïts en l’excavació prevista i/o en la
construcció autoritzada, seran lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons
preveu l’art. 5.2 c) del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya i per respondre de
la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres,calçada,etc).
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. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'OBERTURA I TANCAMENT DE
DIVERSES PLACES PÚBLIQUES I DEL MERCAT MUNICIAPAL DE LA CIUTAT DE RUBÍ
EXP. 5/2017/CONT-E
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 12 de Juliol de 2018 es va
adjudicar el contracte del servei d’obertura i tancament de diverses places públiques i
mercat municipal de Rubí a l’empresa SERVI-CONTROL RUBÍ SL amb CIF
B62898077. El contracte es va formalitzar per ambdues parts en data 24 d’Agost de
2018.
Vist que l’import d’adjudicació del contracte correspon a l’oferta presentada pel
contractista en base al previst als plecs reguladors va ser de 128.606,92 euros més
27.007,45 euros (21% d’IVA), que fan un total de 155.614,37 euros i una durada del
contracte de 4 anys.

Pressupost del contracte de places, parc i mercat municipal

Concepte
Valor estimat del contracte
a) Places i Parc: Per pressupost anual de
licitació: 4 anys de contracte.
b) Mercat Municipal: Per pressupost anual de
licitació: 4 anys de contracte.

Total valor estimat del contracte

Pressupost net

IVA (21%)

Total

90.981,92 €

19.106,20 €

110.088,12 €

37.625,00 €

7.901,25 €

45.526,25 €

128.606,92 €
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27.007,45 €

155.614,37 €

Vist que l’objecte del contracte del qual deriva aquesta modificació és el servei
d’obertura i el tancament de les següents places públiques del terme municipal de
Rubí i l’obertura del Mercat Municipal:

NÚM.

NÚM.
1

PLAÇA

UBICACIÓ

1

Pl. “Quesito” 1 (denominació
no oficial)

Entre Urgell, Bages, Maresme i Av. Can Fatjó

2

Pl. “Quesito” 2 (denominació
no oficial)

Entre Platí, Vallès i Bages

3

Pl. Alfons Comin

Entre Brillant i Turquesa

4

Sense denominació (Sant
Jordi Park)

Av. Ferrer i Domingo (entre Francesc Rovira i Josep
Turu)

5

Pl. Lluís Companys

Entre Pitàgores i Ps. Del Ferrocarril

6

Pl. Figueres

Entre Plana Can Bertran i Blasco de Garay

7

Pl. Jaume Fusté

Entre Benlliure i Aribau

8

Pl. Santa Rosa

c/ Basses, enfront carrer Menorca

9
10
11

Pl. Almansa
Pl. Nova de Can Fatjó
Parc del Castell - Arboretum

Entre Navas de Tolosa i Numància
Entre Safir i Brillant
Carrer Castell

EDIFICI

UBICACIÓ

Mercat Municipal

Cal Gerrer

Vist que a la clàusula 18 del plec de condicions administratives particulars es regulen
les possibles modificacions del contracte i el seu procediment a seguir.
“Clàusula 18. Modificació
“El nombre de places que contempla el servei, es d’onze places, però en previsió, que
per raons d’interès públic, es determini la possibilitat d’incrementar aquest nombre de
places, es preveu que el servei es pugui incrementar en tres, (sense denominació)
segons les necessitats que es puguin donar durant el temps de vigència del contracte.
L’ajuntament podrà reduir en el mateix nombre el servei de places, per raons de
modificacions d’urbanisme de l’espai, obres de remodelació i/o causes d’interès
general.
Aquesta anul·lació del servei podrà ser de caràcter permanent o temporal segons les
causes que justifiquin aquest cessament, causes com pot ser, la remodelació
urbanística de l’espai.
El percentatge de la modificació equival a un 18,77% del preu del contracte.
El procediment per a procedir a la modificació serà el següent:
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1. Informe tècnic de l’àrea o servei corresponent justificant la modificació i proposant la
modificació tècnica i econòmica del contracte en base als termes regulats en aquest
plec.
2. Acord de l’òrgan de contractació d’inici d’expedient de modificació.
3. Audiència al contractista en el termini de 3 dies hàbils durant els quals podrà
presentar les al·legacions que consideri.
4. Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.
5. Constitució de la garantia.
6. Signatura de l’addenda.
Atès que en data 25 d’Abril de 2019, el tècnic auxiliar municipal de la Unitat de
Mobilitat, responsable del contracte del servei d’obertura i tancament de diverses
places públiques i mercat municipal de Rubí, sol·licita la primera modificació del
contracte, mitjançant informe tècnic de la mateixa data, en el que es justifica la
necessitat de la modificació per ampliació del servei d’una plaça, concretament la
plaça Montserrat Roig, amb accés des del carrer Montserrat. A la seva sol·licitud
s’adjunta la següent documentació:
o Els documents comptables amb número
920199000155 i 920199000156.

d’apunt previ 920190002947,

Vist que en data 29 d’Abril de 2019 la TAG del Servei de Contractació emet informe
jurídic favorable a la modificació del contracte del servei d’obertura i tancament de
diverses places públiques i mercat municipal de Rubí.
A l’informe es fa constar que procedeix el reajustament de garanties previst a l’article
109.3 de la LCSP, per un import de 319,76 euros.
Segons l’informe de modificació emès pel tècnic auxiliar de la Unitat de Mobilitat,
responsable del contracte, “el pressupost màxim de modificació del contracte, amb
l’ampliació d’una plaça, pel període comprès des de l’1 de Juny de 2019 fins el 24
d’agost de 2022, és de 6.395,28 € com a pressupost net, i en concepte d’ IVA,
1.343,01 €. En total 7.738,29 € IVA inclòs.

Pressupost de la modificació de contracte.
Concepte
Import base

21% IVA
TOTAL

2019

2020

2021

2022

Total

1.153,79 €

1.977,92 €

1.977,92 €

1.285,65 €

6.395,28 €

242,30 €

415,36 €

415,36 €

269,99 €

1.343,01 €

1.396,09 €

2.393,28 €

2.393,28 €

1.555,64 €

7.738,29 €
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Pressupost de la modificació de contracte per períodes.
Concepte

Període
2019

2020

1/06 a 31/12 -2019

1/01 a 31/12- 2020

2021
Any 2021

2022
1/01 a 24/08 -2022

Import base

1.153,79 €

1.977,92 €

1.997,92 €

1.285,65 €

21 % IVA

242,30 €

415,36 €

415,36 €

269,99 €

TOTAL

1.396,09 €

2.393,28 €

2.393,28 €

1.555,64 €

Vist que el Plec de clàusules administratives particulars estableix la previsió
d’incrementar el servei d’obertura i tancament de places en un màxim de tres places
durant la vigència del contracte, aquesta ampliació de la plaça Montserrat Roig, és la
primera modificació de les tres possibles.
En base a l’anterior, es comprova que aquesta modificació no supera el 18,77%
regulat com a percentatge màxim de modificació en el plec de clàusules
administratives particulars, atès que la modificació plantejada es tradueix en un 4,97%
sobre el valor total del contracte.
Vist que l’informe jurídic anuncia que les properes modificacions de contracte no
podran superar el percentatge màxim de modificació restant, el qual passa a ser:
18,77% - 4,97%= 13,80% i que el límit màxim d’increment de places objecte de
properes modificacions és de dues places.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(Disposició transitòria
Primera LCSP)
El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
El plec de prescripcions tècniques (PPT) i el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) del contracte del servei d’obertura i tancament de diverses places
públiques i mercat municipal de Rubí, aprovat per JGL en data 18 d’Octubre de 2017.
Vist l’informe de data 25 d’abril de 2019, emès pel tècnic auxiliar municipal de la Unitat
de Mobilitat responsable del contracte del servei d’obertura i tancament de diverses
places públiques i mercat municipal de Rubí, l’informe jurídic emès en data 29 d’Abril
de 2019 per la TAG de Contractació i vista la proposta de la directora de Serveis
Centrals i el regidor delegat de Serveis Centrals de data 21 de maig de 2019.
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Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Incoar el procediment de modificació del contracte del servei d’obertura i
tancament de diverses places públiques i mercat municipal de Rubí, adjudicat a
l’empresa SERVI-CONTROL RUBÍ SL, amb CIF B62898077, tenint en compte els
informes tècnic i jurídic incorporats en aquest expedient.
Segon.- Donar audiència al contractista, SERVI-CONTROL RUBÍ SL, amb CIF
B62898077, perquè en el termini de 3 dies hàbils pugui pronunciar-se en relació al
procediment de modificació incoat, advertint de la procedència del reajustament de la
garantia prevista a les disposicions de la present proposta.
Tercer.- Traslladar aquests acords als serveis municipals interessats en aquesta
licitació als efectes oportuns.
2. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
D’OBRA DE MILLORA A CAN BARCELÓ EXP. 27/2018/COOS
Vista la necessitat de licitar el contracte per a l’adjudicació de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte d’actuacions d’obra de millora a Can Barceló”, aprovat
inicialment per Junta de Govern Local en data 6 d’octubre de 2018.
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 138.747,36
€, IVA inclòs, per a un termini de 4 mesos, amb el següent desglossament:
114.667,24 €, pressupost net
24.080,12 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Concepte

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses
generals
13% (€)

Benefici
industrial
6% (€)

Valor
estimat del IVA
contracte
(€)
(€)

21%

SUMA (€)

%

Ma d'obra
Maquinària
Materials
Altres

22.606,35
19.322,21
46.494,52
7.935,95

2.938,83
2.511,89
6.044,29
1.031,67

1.356,38
1.159,33
2.789,67
476,16

26.901,56
22.993,43
55.328,48
9.443,78

5.649,33
4.828,62
11.618,98
1.983,19

32.550,88
27.822,05
66.947,46
11.426,97

23,46%
20,05%
48,25%
8,24%

SUMA

96.359,03

12.526,67

5.781,54

114.667,24

24.080,12

138.747,36

100,00%
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L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que
figuren en el “Projecte d’actuacions d’obra de millora a Can Barceló”.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018.
Vista la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant el dia 24 de
desembre de 2018.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 28 de febrer de 2019 per a
l’adjudicació del contracte de referencia convocada per a l’obertura dels sobres únics
presentat per les següents empreses:

Número
d’ordre

Registre entrada
proposicions

Licitador

1

2019001226

TEMPO FACILITY SERVICES,SLU

2

2019001256

FORTUNA FOXTER SL

3

2019001301

IBERLAND, INMUEBLES Y REFORMAS SL

4

2019001330

COYNSA 2000 SL

5

2019001643

CONSPAI SL

6

2019001988

CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES SL

Vist l’informe tècnic signat per la tècnica del servei de Contractació i de la
coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic municipal en data 28 de febrer de 2019,
respectivament, referent a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica i
proposta d’adjudicació de les obres previstes al projecte “actuacions d’obra de millora
a Can Barceló”, del que es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa CONSPAI
SL amb NIF B66888645 ha obtingut la millor valoració dels criteris automàtics amb un
total de 95,00 punts, segons es fa constar al quadre resum de l’avaluació final de
l’informe esmentat i que a continuació es detalla:

Núm.
Plica

5

NIF

LICITADORA

B66888645 CONSPAI S.L

Puntuació
Puntuació
termini
oferta
garantia
econòmica
>12
(fins a 70
mesos
punts)
(fins a 10
punts)
70,00

10,00
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Puntuació
experiència
cap d'obra
> 2 anys
(fins a 5
punts)

0,00

Puntuació
Puntuació treballadors
Total
experiència a contractar
Puntuació
encarregat
en situació
(màxim
> 5 anys
legal de
100
(fins a 5
desocupació
punts)
punts)
(fins a 10
punts)
5,00

10,00

95,00

TEMPO
FACILITY
SERVICES,SLU

1

B66226234

3

IBERLAND
B63411466 INMUEBLES
REFORMAS S.L.

Y

47,00

6,00

5,00

5,00

5,00

68,00

11,65

4,00

5,00

5,00

5,00

30,65

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 28 de febrer de 2019 per a
l’adjudicació del contracte de referència, que fa seus els informes esmentats i acorda
per unanimitat proposar l’adjudicació a l’empresa CONSPAI SL amb NIF B66888645 el
contracte d’obres corresponents al projecte “actuacions d’obra de millora a Can
Barceló”, per un import de 109.610,42 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb
la millor relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.
El desglossament és el següent: 90.587,12 euros pressupost net i 19.023,30 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa segons la seva oferta, es compromet a destinar a l’execució de les obres, a
un cap d’obra amb una experiència de 2 anys (2 anys de solvència tècnica mínima
requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP) i un encarregat amb una experiència
de 15 anys (5 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5
del PCAP i 20 anys com a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP).
Aquesta valoració té caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys
d’experiència del cap d’obra i l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a
adjudicatària.
La Mesa de Contractació en la mateixa sessió proposa excloure de la licitació a les
empreses CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L., FORTUNA
FOXTER S.L., COYNSA 2000 SL.
Vist el requeriment de data 20 de març de 2019, notificat electrònicament en la
mateixa data a l’empresa CONSPAI SL amb NIF B66888645 amb núm. de registre de
sortida 2019004126 i vista la documentació aportada per l’esmentada empresa en data
29 de març de 2019 amb núm. de registre d’entrada 2019010220 i, atès que
l’adjudicatari proposat ha acreditat, que les circumstàncies reflectides en el certificat
del Registre Electrònic de Licitadors són plenament vigents excepte els poders de
representació i l’escriptura de l’administrador únic dels quals adjunten còpies, l’ingrés
de la garantia definitiva per un import de 4.529,36€, així com l’assegurança de
responsabilitat civil per un capital assegurat fins a 600.000€ i rebut acreditatiu d’estar
al corrent de pagament de la prima, la declaració relativa als riscos laborals, certificat
en vigor conforme l’empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la
Generalitat de Catalunya, certificat en vigor conforme l’empresa es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i vers
l’Ajuntament Rubí, i el certificat en vigor conforme l’empresa es troba al corrent de les
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seves obligacions envers la Seguretat Social i la targeta acreditativa del número
d’identificació fiscal.
Vist l’informe emès en data 8 d’abril de 2019, rectificat per informe de data 14 de maig
de 2019, per la coordinador de l’Àmbit d’Obra i espai públic, pel qual s’informa
favorablement la solvència de l’empresa CONSPAI SL amb NIF B66888645, per dur a
terme les obres corresponents al projecte “actuacions d’obra de millora a Can
Barceló”, on es fa constar que un cop revisada la documentació aportada per
l’empresa acredita: que el cap d’obra té la titulació requerida i una experiència de 15
anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del
PCAP i 16 anys com a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP) i que
l’encarregat d’obra es comprova que té una experiència de 15 anys (5 anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys com
a criteri d’adjudicació establerts en la clàusula 7 del PCAP). En conseqüència es
comprova que no varia la puntuació final atorgada a l’empresa amb caràcter
provisional a la primera valoració de criteris automàtics que es va efectuar.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 28 de febrer de 2019 que fa seu
l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics de les ofertes
econòmiques i proposta d’adjudicació emès i signat en data 12 d’abril de 2019 per la
tècnica del servei de Contractació, i l’informe de solvència tècnica emès i signat en
data 8 d’abril de 2019 per la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai, en base als quals
acorda per unanimitat dels seus membres, proposar a l’òrgan de Contractació,
l’adjudicació del contracte per a dur a terme les obres corresponents al projecte
“actuacions d’obra de millora a Can Barceló”,a l’empresa CONSPAI SL amb NIF
B66888645.
Vist que a l’expedient de contractació s’incorpora còpia de l’acta de replanteig del
projecte executiu del al projecte “actuacions d’obra de millora a Can Barceló”, signada
pel director de l’Àrea de Serveis Territorials en data 21 de novembre de 2018.
Vist que el projecte de les obres consta aprovat definitivament per Junta de Govern
Local en data 23 de gener de 2019.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.
Atès que s’ha comprovat que l’empresa CONSPAI SL amb NIF B66888645 consta
inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses licitadores de Catalunya.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat de
l’Àrea de Serveis Centrals de data 21 de maig de 2019, que consta a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent
acord:
Primer.- Determinar que la millor oferta en relació qualitat-preu és la presentada per
l’empresa CONSPAI SL amb NIF B66888645, per un import de 109.610,42 euros (iva
inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, atès que compleix amb les
condicions requerides en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, aplicant els
criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP. El termini d’execució del contracte serà
de 4mesos i es computarà des de la data de formalització de l’acta de comprovació de
replanteig si abans ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres, d’acord amb el que es
disposa la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars.
El desglossament és el següent: 90.587,12 euros pressupost net i 19.023,30 euros en
concepte d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
El termini de garantia total serà de 60 mesos i el número de treballadors a contractar
en situació legal de desocupació és de 2 persones.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres, a un cap d’obra amb
una experiència de 15 anys (2 anys de solvència tècnica mínima requerida establerts
en la clàusula 5 del PCAP) i un encarregat amb una experiència de 15 anys (5 anys de
solvència tècnica mínima requerida establerts en la clàusula 5 del PCAP i 20 anys com
a criteri d’adjudicació establert en la clàusula 7 del PCAP). Aquesta valoració té
caràcter provisional, a resultes de l’acreditació dels anys d’experiència del cap d’obra i
l’encarregat per part de l’empresa que es proposa com a adjudicatària.
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte “actuacions
d’obra de millora a Can Barceló”, a l’empresa CONSPAI SL amb NIF B66888645, per
l’import i termini abans esmentats.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 4U045 1532B
60910, conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la
comptabilització en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
920190002768 i 920190002769.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà no
més tard dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest acord i
que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les empreses licitadores i als serveis
municipals interessats en aquesta licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant aquest acord d’adjudicació.
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8./. TORNS OBERT DE PARAULES

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