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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 6/2021/PLE
Caràcter: Ordinària
Data: 27 de maig de 2021
Hora: de 17:00 a  19:34
Lloc: Sessió telemàtica

ASSISTENTS

Presidenta Ana Maria Martinez Martinez PSC-CP
Regidor Moises Rodriguez Canton PSC-CP
Regidora Maria Carmen Cebrián Ordoñez, PSC-CP
Regidor Rafael Gueto Ortiz PSC-CP
Regidor Juan Lopez Nuñez PSC-CP
Regidora Yolanda Ferrer Polo PSC-CP
Regidor Víctor García Correas PSC-CP
Regidora Annabel Cuesta Fabré PSC-CP
Regidora Marta Oliva Martín PSC-CP
Regidor Miguel Angel Romero Alcalde PSC-CP
Regidor Xavier Corbera Gaju ERC-AM
Regidora Montserrat Soler Pons ERC-AM
Regidor Xavier Cots Gómez, ERC-AM
Regidora Marta Esparza González, ERC-AM
Regidor Robert Masalias Gómez, ERC-AM
Regidora Sandra Casas Navarro ERC-AM
Regidor Oscar Arnaiz Moreno ERC-AM
Regidora Annia Garcia Moreno ECP RUBÍ-ECG
Regidor Andrés Medrano Muñoz, ECP RUBÍ-ECG
Regidor Pablo Navarro Cano ECP RUBÍ-ECG
Regidor Roberto Martín Martín, C’s
Regidor Francisco Javier López Morano, C’s
Regidora Yasmina Sánchez Reina, C’s
Regidor Antonio Garcia Berea VR
Regidora Belén Cañizar Bel AUP-AMUNT
Secretari general Josep Manuel Colell Voltas
Interventora Elena Olivera Sánchez  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre 
la sessió 

A) PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ ANTERIOR 05/2021, DE 29 D’ABRIL DE 2021.

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a 
l’acta de la sessió anterior que s’ha distribuït amb la convocatòria.

No se’n formula cap, per la qual cosa l’acta de la sessió  5/2021 de 29 d’abril de 2021 es 
sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

2. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES RESOLUCIONS 
DE LES REGIDORIES DELEGADES DICTATS ENTRE L’1 D’ABRIL I EL 30 D’ABRIL DE 
2021

D’acord amb el que disposen els articles 42 i concordants del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats locals, s’ha de donar compte succinta al Ple dels Decrets de l’Alcaldia i de les 
Resolucions de les Regidories amb competències delegades.
A aquests efectes, s’informa que entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021, s’han dictat els Decrets i 
les Resolucions que van des del número 1634 de data 6 d’abril, al número 2125 de data 30 
d’abril ambdós inclosos.

Per tot això, es proposa al Ple:

1. Prendre coneixement dels Decrets de l’Alcaldia i de les Resolucions de les Regidories amb 
competències delegades dictats entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021, a que van des del 
número 1634 de data 6 d’abril, al número 2125, de data 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

2. Informar que la relació de Decrets i Resolucions és accessible a través de l’espai comú 
OwnCloud i el seu text es podrà consultar directament a través de l’aplicatiu MYTAO o de la 
Seu electrònica municipal https://seu.rubi.cat, dins de l’apartat de validació de documentació, 
mitjançant el codi segur de verificació (CUD) que figura a l’esmentada relació.

El Ple en resta assabentat.

https://seu.rubi.cat
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3. ACORDAR LA SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ DEL CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'EIX B30 DE SANT CUGAT- RUBÍ- 
CERDANYOLA EXP. 20/2021/CIUTAT-E

Antecedents 

L’Ajuntament de Rubí en el Ple de data 23 de febrer de 2007, va acordar l’aprovació definitiva 
dels estatuts per a la constitució del “Consorci per a promoció i desenvolupament de l’Eix B30 
“del qual formen part els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Rubí i Cerdanyola. 
Posteriorment, el ple de data 26 de maig de 2016, va acordar la modificació d’alguns articles 
del Estatut (arts. 1.2; 4.2; 8.2; 21.1a); 22; 23; 24.2 i 25).

Els estatuts del Consorci contemplen la normativa aplicable als consorcis així com els òrgans 
que el conformen, gestió i procediments per a la separació voluntària, dissolució i liquidació.

El Consorci va iniciar formalment les seves activitats durant el 2008 amb l’objectiu d’impulsar 
projectes i iniciatives que fomentessin el creixement econòmic del territori.

En l’últim Consell Plenari de data 11 de juliol de 2017 es va ratificar l’acord del Comitè Executiu 
de suspendre durant el 2017 les aportacions econòmiques dels consorciats. D’altra banda en 
aquest plenari es va realitzar el traspàs de Presidència a l’Ajuntament de Cerdanyola per un 
període de 2 anys.

Des de l’any 2017 fins al 2020 no s’han aprovat nous pressupostos ni cap pla d’actuació.

Amb data 29 de setembre de 2020, s’ha rebut amb RE núm. 2020020602, notificació del Decret 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Cugat, segons el qual s’acorda “INICIAR expedient per a la 
separació de l’Ajuntament de Sant Cugat per a la promoció i desenvolupament econòmic de 
l’Eix B30 de Sant Cugat -Rubí- Cerdanyola, donada la seva paralització que impossibilita dur a 
terme les finalitats establertes en l’article 3 dels seus Estatuts”.

En l’actualitat es considera que els objectius inicialment previstos que van portar a la creació 
d’aquest consorci, han canviat considerablement, i resultat d’això és que des del 2017 ni s’han 
aprovat els pressupostos ni cap pla d’actuació per part del Consorci.

La present situació del Consorci, de total inactivitat en no disposar de pressupostos ni de plans 
d’actuació, comporta la impossibilitat material de continuar en funcionament, sense perjudici de 
decisions futures que dotin al Consorci d’activitat i mitjans per desenvolupar-la.

Davant la present situació d’inactivitat del Consorci, que impossibilita dur a terme les finalitats 
establertes en l’article 3 dels seus Estatuts, i preservant el possible interès de les altres entitats 
que formen part d’ell, l’actuació més raonable per part de l’Ajuntament de Rubí, consisteix en 
acordar la separació  del Consorci per a la promoció i desenvolupament econòmic de l’Eix B30 
de Sant Cugat del Vallès -Rubí- Cerdanyola, de conformitat amb el que disposa l’article 28 dels 
Estatuts “separació de membres del Consorci”, i l’article 125.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Fonaments de Dret

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic –LRJSP-
 Llei 4/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local  –LRBRL-
 Estatuts del Consorci per a la promoció i desenvolupament econòmic de l’Eix B30 de 
Sant Cugat- Rubí – Cerdanyola.

La impossibilitat material de continuar en funcionament està contemplada com a causa de 
dissolució del Consorci en l’article 29.1.c), dels seus Estatuts, i  l’article 28 contempla la 
possibilitat de separació voluntària de les entitats que en formen part:  “Qualsevol entitat 
Consorciada podrà separar-se del Consorci, sempre que compleixi les condicions següents : 

a) Avís previ amb un antelació de tres mesos adreçat al President del Consorci.

b)Estar al corrent del compliment de les obligacions i dels compromisos anteriors i garantir el 
compliment de les obligacions pendents”.

A més, estableix l’obligació de la comunicació al Consell Plenari amb una antelació mínima de 
tres mesos, i també que la separació no comporti pertorbació en els serveis o activitats del 
Consorci ni perjudici als interessos públics que se li hagin encomanat.

En el present cas es reuneixen tots els requisits atès que, tal i com es desprèn dels informes 
tècnic i jurídic emesos a l’efecte, l’Ajuntament de Rubí està al corrent del compliment de les 
obligacions i dels compromisos anteriors;  en data actual el Consorci no té cap actuació 
programada o pendent d’executar; i la separació de l’Ajuntament com a membre del Consorci 
no suposa cap pertorbació dels serveis o activitats del Consorci en tant que des del 2017 no 
disposa de pressupostos ni de plans d’actuació, i per tant, es troba inactiu.

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu en l’article 
125.1 que els membres d’un consorci, al qual li resulti d’aplicació allò previst a la LRJSP, o a la 
LRBRL-, podran separar-se del mateix en qualsevol moment sempre que, com en aquest cas, 
no s’hagi assenyalat un termini de durada del Consorci. 

Atès que, en tant que es donen tots els requisits establerts en la legislació aplicable així com 
els propis estatuts del Consorci, l’Ajuntament de Rubí té la facultat d’exercir el dret de 
separació com a membre del Consorci.

Vist l’informe de la intervenció general núm. 47/2021, de l’Ajuntament de Sant Cugat, relatiu a 
l’anàlisi de les dades econòmiques prèvies a la dissolució/separació del Consorci per a la 
promoció i desenvolupament de l’Eix B30 Sant Cugat- Rubí - Cerdanyola, de data 23 de febrer 
de 2021, que consta a l’expedient.

Vista la proposta de la Coordinadora de l’Àrea d’indústria, comerç i Ocupació i el Regidor 
delegat de Planificació Territorial i Serveis a les empreses de data 12 de maig de 2021, 
l’informe tècnic de data 30 d’abril de 2021, l’informe jurídic de data 11 de maig de 2021, la nota 
de conformitat de Secretaria de data 13 de maig de 2021 i la resta de la documentació, que 
consta a l’expedient.
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Per tot això, 

S’ACORDA: 

1. Acordar la separació de l’Ajuntament de Rubí del Consorci per a la promoció i 
desenvolupament econòmic de l’Eix B30 de Sant Cugat -Rubí- Cerdanyola.

2. Notificar l’acord al Consorci per a la promoció i desenvolupament econòmic de l’Eix B30 
de Sant Cugat -Rubí- Cerdanyola, a través del seu president, amb indicació que transcorreguts 
3 mesos des de la notificació , la separació serà efectiva.

3. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, com 
a membres del Consorci.
4. Publicar aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

La votació dóna el següent resultat: 

La proposta s’aprova per unanimitat

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA ENTRE DIFERENTS ÀREES 
DE DESPESES NÚM. 26/2021 EXP. 62/2021/HISENDA-E

Antecedents o Fets

En data 26 d’abril de 2021, mitjançant proposta de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació es 
sol·licita la tramitació de modificació pressupostària en la modalitat de transferència de crèdit 
entre diferents àrees de despesa del pressupost 2021. La motivació de la modificació és la 
següent:

 Augmentar la partida 2U018 9205A 62600  Inversió en equips informàtics, en 1.350,36 € per 
poder comprar ordinadors portàtils per l’Oficina de Servei a les Empreses.

2.- El servei ha realitzat la retenció de crèdit corresponent en les aplicacions pressupostàries a 
disminuir en la transferència de crèdit.

3.-  Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del 
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix les següents 
limitacions:
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 No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
 No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències, excepte 

quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a conseqüència de romanents 
no compromesos procedents de pressupostos tancats.

 No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut objecte 
de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.

4.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos,  i s’estimen reductibles sense 
que es pertorbi el respectiu servei.

5.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només 
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.

6.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:

a) Proposta de modificació pressupostària amb data 26 d’abril de 2021 signada per la 
coordinadora de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació i el regidor delegat de Planificació 
Territorial, Serveis a les Empreses.

b) Informe de data 7 d’abril de 2021 signat per la coordinadora de l’Àrea d’Indústria, Comerç i 
Ocupació. 

c) Document comptable de les retencions de crèdit de les aplicacions pressupostàries a disminuir.

7.- Vist l’informe de Serveis Econòmics, Hisenda Municipal i de la Interventora de data 30 
d’abril de 2021, emès conforme l’article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim 
Jurídic dels Funcionaris d’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional.

Fonaments de dret

 Articles 169,170,172,177,179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 Articles 34 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa 
el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals.

 Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 419/2014.

 RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat.

 Article  10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2021.
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Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació i el regidor 
delegat de Planificació Territorial i Serveis a les Empreses, de data 3 de maig de 2021, de 
l’informe tècnic de data 7 d’abril de 2021 i de l’informe de Serveis Econòmics i la Hisenda 
Municipal i de la Intervenció OP-26/2021 de data 30 d’abril de 2021, que consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 26/2021, de 
Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2021, en la modalitat de transferència de 
crèdit entre diferents àrees de despesa; i per import 1.350,36 euros, d’acord amb el següent 
detall:

Aplicacions a disminuir:

Aplicació

Proj. Org. Prog Eco. Descripció Modif.

 2020/2/INVER/56 1U015 4350F 62500 Mobiliari 1.350,36 €

 TOTAL   1.350,36 €

Aplicacions a incrementar:

Aplicació

Proj. Org. Prog Eco. Descripció Modif.

 2018/2/INFOR/1 2U018 9205A 62600 Equips per a processos 
d’informació 1.350,36 €

 TOTAL   1.350,36 €

2.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
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3.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En 
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 3 (C’s), 1 (VR)  i 1 (AUP)
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM)  

La proposta s’aprova per majoria absoluta

5. PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT 25/2021 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 
DE CRÈDIT. OPAS 2020 EXP. 59/2021/HISENDA-E

Expedient número 25/2021, referent a la modificació de crèdits del pressupost de la Corporació 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per tal finançar les despeses 
pendents d’aplicar al pressupost 2020, les quals es van tramitar sense consignació prèvia, per 
un import total de 466.080,87 euros.

Antecedents o Fets

1. Per Providència de la Regidora de Ciutadania i Serveis Econòmics de data 6 de maig de 
2021 s’ha iniciat l’expedient de la Modificació de Crèdits en la modalitat de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses 
general (RLT) posat de manifest en la Liquidació de l’exercici 2020. 

2. Per poder atendre aquestes despeses i d’acord amb les causes que s’hi esmenten a 
l’informe proposta número 25/2021  i que s’adjunta en l’expedient; no hi ha consignació en el 
pressupost actual o es insuficient, pel que és necessari tramitar expedient de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit.

3. Vist l’informe de Serveis Econòmics i Intervenció de data 06/05/2021 emès conforme l’article 
4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració 
local amb Habilitació de Caràcter Nacional.

Fonaments de dret

La normativa aplicable ve recollida fonamentalment en els següents textos legals:
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals (TRLRHL)
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 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es Desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de 
la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RP)

 Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la 
seva aplicació a les entitats locals. 

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal 
de Comptabilitat (ICLN)

 Bases d’Execució del Pressupost (BEP)

Vista la proposta de la directora en funcions de Serveis Centrals i la regidora delegada de 
Ciutadania i Serveis Econòmics de data 6 de maig de 2021, i de l’informe tècnic de data 6 de 
maig de 2021, que consten en l’expedient

Per tot això, 

S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 25/2021 en la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant romanent de tresoreria per a 
despeses generals d’acord amb el següent detall:

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Pressupost de Despeses – Crèdits en Alça

Aplicació Import
2021 1U016 4310C 22799 7.089,39
2021 1U016 4311E 20300 3.840,54
2021 1U053 4312A 22799 13.203,52
2021 2U013 9209B 22200 2.844,23
2021 2U013 9209B 22200 4.347,82
2021 2U019 9250C 22201 2.239,08
2021 2U022 9203A 20200 79,75
2021 2U056 9207C 21400 73,81
2021 3U033 2310A 22300 6.165,50
2021 3U033 2310A 22300 3.234,00
2021 3U033 2310B 22701 2.226,58
2021 3U033 2310C 22799 1.560,00
2021 4U044 1511C 22706 2.662,00
2021 4U044 1511C 22706 605,00
2021 4U045 1510C 22706 6.655,00
2021 4U046 9208D 22103 24.682,23
2021 4U050 1340B 21300 65,58
2021 4U050 1340E 22701 6.882,80
2021 5U037 3264A 22105 3.968,98
2021 5U059 2313C 22799 1.542,00
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2021 6U040 3410A 22799 15.284,58
2021 6U040 3420C 20300 1.833,15
2021 6U041 3342A 22609 7.260,00
2021 7U047 1710C 21000 165.728,63
2021 7U052 1720C 21000 14.162,91
2021 7U096 9208E 21300 5.670,24
2021 7U096 9208H 21300 838,55
2021 7U096 9208I 22199 1.293,72
2021 7U097 3111C 22799 1.192,33
2021 7U099 1622A 22704 6.720,76
2021 9U051 1320A 20400 6.400,12
2021 9U066 4910B 22199 72,60
2021 8U017 9204 1600005 145.655,47

Pressupost d’Ingressos – Crèdits en Alça

 Alies Aplicació Import
 9320A 2U024 87000 466.080,87
TOTAL   466.080,87

SEGON.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 

En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En 
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 3 (C’s) i 1 (VR)  
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM)  i 1 (AUP)

La proposta s’aprova per majoria absoluta

6. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE DIFERENTS 
ÀREES DE DESPESA 28/2021 EXP. 68/2021/HISENDA-E

Antecedents o Fets

1.- En data 4 de maig de 2021, mitjançant proposta de l’Àrea de Planificació Urbana es sol·licita 
als Serveis Econòmics i la Hisenda Local, iniciar la tramitació d’un expedient de modificació 
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pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de despeses de diferents àrees de 
despesa.

D’acord amb el que informa el servei, en informe de data 4 de maig de 2021, el qual s’adjunta a 
la proposta, els motius que motiven l’inici de l’expedient, són els següents:  

-  Per la necessitat de l’aprovació i pagament de les últimes certificacions d’obres executades de 
diverses obres i per disposar de la consignació necessària per contractar la bastida de la 
xemeneia de l’Escardivol fins la seva rehabilitació i donat que al pressupost la consignació 
pressupostaria a les partides corresponents és insuficient per satisfer les demandes.

2.- El servei ha realitzat la retenció de crèdit corresponent en les aplicacions pressupostàries a 
disminuir en la transferència de crèdit.

3.-  Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del 
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora del es Hisendes Locals, la modificació compleix les següents 
limitacions:

 No afecta a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
 No es minoren crèdits que ja han sigut incrementats amb suplement o transferències, excepte 

quan afectin a crèdits de personal, ni a crèdits incorporats com a conseqüència de romanents 
no compromesos procedents de pressupostos tancats.

 No s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències ja han sigut objecte 
de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.

4.- Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos,  i s’estimen reductibles sense 
que es pertorbi el respectiu servei.

5.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, només 
representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent vinculació jurídica.

6.- La documentació que adjunta el servei per tal de sol·licitar la modificació és la següent:
a) Proposta de modificació pressupostària de data 04-05-2021 signada per la coordinadora de 

l’Àrea de Planificació Urbana i el regidor delegat d’Obra Pública i Promoció de l’Esport. 
b) Informe tècnic de data 04-05-2021 signat per la coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana.
c) Document comptable de les retencions de crèdit de l’aplicació pressupostària a disminuir.

7.- En compliment de l’article 4 b) 2.º del RD 128/2018 de 16 de març, aquet informe té caràcter 
perceptiu.

Fonaments de dret

 Articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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 Articles 40 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos.

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals.

 Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 419/2014.

 RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 Article 10è de les Bases d’Execució del Pressupost 2021.

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i el regidor delegat d’Obra 
Pública i Promoció de l’Esport de data 10 de maig de 2021  i  de  l’informe  tècnic de data 4 de 
maig de 2021 i de l’informe de Serveis Econòmics i la Hisenda Municipal i de la Intervenció OP-
28/2021 de data 10 de maig de 2021, que consten a l’expedient.  

Per tot això, 

S’ACORDA: 

1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit amb número d’expedient 28/2021, de 
Pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2021, en la modalitat de transferència de 
crèdit entre diferents àrees de despesa; i per import 22.925,23 euros, d’acord amb el següent 
detall:

 Aplicacions a disminuir:

Aplicació Descripció Modif.

Proj. Org. Prog. Eco.
4U045 1510C 22706 Estudis i treballs tècnics         22.925,23

TOTAL         22.925,23

              

 Aplicacions a incrementar:
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Aplicació Descripció Modif.

Proj. Org. Prog. Eco.

2020/4/INVER/11 4U045 3420C 61901
Altres inver de reposic. Canvi 
gespa UE Rubí 120,59

2018/4/OBPUB/17 4U045 3420C 62205
Edificis i altres construccions. 
Cobrir pistes petanca Cova 667,55

2018/4/OBPUB/9 4U045 3420C 61900
Altr inver reposi infraes i béns 
dest a l'ús gral. SKATEPARK 6.035,88

2017/2/OBPUB/7 4U045 3360A 63200
Edificis i altres 
construc.Rehabilitació xemeneia 
Escardívol 

16.101,21 

TOTAL 22.925,23

2.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 

3.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En 
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 3 (C’s) i 1 (VR)  
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM)  i 1 (AUP)

La proposta s’aprova per majoria absoluta

7. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 
NÚM. 29/2021 EXP. 69/2021/HISENDA-E 

Antecedents o Fets

1.- Mitjançant proposta de Serveis Jurídics de data 10 de maig de 2021 es sol·licita impulsar un 
expedient de modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit a càrrec de 
nous o major ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en l’exercici corrent, 
pel següent motiu:

-Que a partir dels danys causats a la planxa metàl·lica de la façana del Mercat per un tercer i 
de la valoració de danys feta per l’Asseguradora, s’ha fet efectiva la indemnització per un 
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import de 6.566,00€ en comptes de Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament. Aquest import és 
necessari a les partides de Comerç, per la gestió de la reparació dels danys sofertes.

2.- D’acord amb allò establert en l’apartat 4 de l’article 177 del RDL 2/2004, per finançar el 
crèdit extraordinari o el suplement de crèdit, es poden fer servir les fons de finançament 
següents:

a) El romanent líquid de tresoreria procedent del tancament del pressupost de l’exercici anterior.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en l’exercici 

corrent.
c) Mitjançant baixes d’altres partides.

En aquest cas, tal com es fa menció en l’apartat primer d’aquest informe, la modificació 
pressupostària es finançarà a càrrec de nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre 
els totals previstos en l’exercici corrent.

3.- L’expedient a que es refereix el paràgraf anterior es sotmetrà a l’aprovació del Ple, d’acord 
amb el previst en l’article 177 del RDL 2/2004, i l’article 35 del RD 500/1990, és a dir, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits que l’aprovació del pressupost municipal anual.

4.- En compliment del previst en l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en concordança amb 
els articles 43 i 44 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, i altra normativa concordant, aquest informe té caràcter preceptiu.

Fonaments de dret

 Article 8è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2021.
 Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals.
 Articles 36 i 37 del RD 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.

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària , en la seva aplicació a les 
entitats locals. 

 Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre 419/2014.

 RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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 Nota tutela financera sobre la suspensió de les regles fiscals per al 2020 i 2021.
 Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vista la proposta de la Directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i el regidor delegat 
de l’Àrea de Planificació Territorial i Serveis a les Empreses de data 10 de maig de 2021, de 
l’informe tècnic de data 6 de maig de 2021 i l’informe OP-29/2021 de Serveis Econòmics, 
Hisenda i de la Intervenció de data 10 de maig de 2021, que consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 29/2021 en la modalitat de suplement 
de crèdit per l’exercici 2021, segons el següent detall:

               Aplicació d’ingrés

         
          Aplicacions de despeses a incrementar

Projecte Aplicació Descripció Import
1U053 4312B 21300 Reparacions, manteniment 

i conservació de 
maquinària, instal·lacions i 

utillatge

6.566,00

TOTAL 6.566,00

2.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

3.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En 
cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

La votació dóna el següent resultat: 

La proposta s’aprova per unanimitat

Projecte Aplicació Descripció Import €
2U022 39800 Indemnitzacions 

assegurances
6.566,00

TOTAL 6.566,00
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8. APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA EXP. 61/2021/HISENDA-E

El  Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en el seu article 47 el procediment per a 
l’establiment i modificació dels preus públics.

Vista la Instrucció de la Regidora de Ciutadania i Serveis Econòmics, en la qual es posa de 
manifest la necessitat de tramitar el corresponent expedient per l’aprovació del preus públics 
per a la prestació del servei d’atenció domiciliària..

Atès que s’ha donat compliment a la consulta pública prèvia dels avantprojectes del preu públic 
d’acord amb allò previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions publiques.

Vist que consta incorporat a l’expedient  l’informe tècnic i econòmic a què es refereix l’article 44 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals emès en data 26 d’abril de 2021, 
així com l’informe complementari de data 7 de maig de 2021.

Vista la proposta de la directora en funcions de Serveis Centrals i la regidora delegada de 
Ciutadania i Serveis Econòmics de data 10 de maig de 2021.

Vistos els informes  emesos per l’Àmbit d’Hisenda en data 7 de maig de 2021 així com l’informe 
de la Intervenció municipal de data 10 de maig de 2021, així com l’informe de  Secretaria de 
data 11 de maig de 2021, que consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària. 

Segon.- Publicar  el text del públic en el Butlletí Oficial de la Província  i  en la seu electrònica 
municipal 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’Àrea de Drets Socials.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 1 (VR) i 1 (AUP) 
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM) i  3 (C’s) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta
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9. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE NETEJA DE COL·LEGIS PÚBLICS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  
EXP. 1/2018/CONT-E

Vist el contracte del servei de neteja de col·legis públics i altres dependències municipals 
(Expedient 1/2018/CONT-E) es va adjudicar per acord del Ple Municipal de data 5 d’abril de 
2018 a la societat MULTISERVEIS NDAVANT SL amb CIF B60579240, per un import anual de 
2.253.864,24 € més 473.311,49 € en concepte d’IVA al 21%, que fa un total anual de 
2.727.175,73 €. 

Vist que el contracte es va formalitzar en data 14 de maig de 2018. En aquesta mateixa data 
l’empresa sortint i la nova adjudicatària, junt amb el responsable municipal del contracte, van 
signar l’acta de traspàs dels elements materials i el personal a subrogar adscrit al servei de 
neteja de l’Ajuntament de Rubí, essent, per tant,  la data d’inici efectiu del servei el 14 de maig 
de 2018. 
Vist que la durada del contracte es regula a la clàusula 4 del plec de clàusules administratives 
particulars, on es diu que aquesta serà per tres anys comptats des de la data d’inici efectiu del 
servei per part de l’empresa adjudicatària, i es podrà prorrogar per períodes d’un any fins un 
màxim de tres anys més, és a dir un global de sis anys
Vist que el proper 14 de maig de 2021 finalitza la durada inicial prevista del contracte del servei 
de neteja de col·legis públics i altres dependències municipals de l’Ajuntament de Rubí.

Vist que en data 17 de febrer de 2021 es notifica electrònicament a l’empresa  MULTISERVEIS 
NDAVANT SL amb CIF B60579240 (registre de sortida número 2021003084), un ofici signat 
pel regidor delegat pel qual se’ls comunica, a tots els efectes, que es proposarà a l’òrgan de 
contractació l’aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei de neteja de col·legis 
públics i altres dependències municipals de l’Ajuntament de Rubí, d’acord amb el previst a 
l’article 29.2 de la LCSP, i que comprendrà el període 15 de maig de 2021 a 14 de maig de 
2022; donant així per complert el preavís en els temes que preveu la normativa i resultant la 
pròrroga acordada per l’òrgan de contractació obligatòria per a l’empresa adjudicatària.

Vist que en data 18 de febrer de 2021 el cap del servei de Gestió de Residus, en la seva 
qualitat de responsable del contracte del servei de neteja de col·legis públics i altres 
dependències municipals, signa un informe tècnic pel qual informa favorablement i proposa a 
l’òrgan de contractació l’aprovació de la primera pròrroga del contracte fins el 14 de maig de 
2022, data en la que es preveu haver adjudicat i formalitzat el nou contracte del servei de 
neteja que, actualment, es troba ja en una fase d’estudi i elaboració de plecs força avançada 
(expedient 35/2020/EPPT TAO). 

Vist que en data 25 de febrer de 2021 l’empresa contractista MULTISERVEIS NDAVANT SL 
amb NIF B60579240, va presentar una instància per registre electrònic (registre d’entrada 
número 2021004509) per la qual manifestava la seva disconformitat amb el preavís d’aprovació 
de la primera pròrroga del contracte per part de l’òrgan de contractació.

Vist l’acord del Ple Municipal de data 25 de març de 2021, adoptat per majoria absoluta, 
s’acorda: “Aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja dels col·legis públics i 
altres dependències municipals, adjudicat a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL, amb NIF 
B60579240, tenint en compte l’informe tècnic signat en data 18 de febrer de 2021 pel cap del 
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servei de Gestió de Residus favorable a la pròrroga pel període que va del 15 de maig de 2021 
al 14 de maig de 2022.”

Vist que aquest acord es va notificar electrònicament a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT 
SL en data 27 de març de 2021 (registre de sortida número AY/00000004/0005/000013925).

Vist que en data 28 d’abril de 2021 l’empresa contractista MULTISERVEIS NDAVANT SL amb 
NIF B60579240 va presentar una instància per registre electrònic per la qual interposava recurs 
de reposició contra l’acord de Ple d’aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei de 
neteja de col·legis públics i altres dependències municipals (registre d’entrada número 
2021010850).

Vist l’informe jurídic de contractació signat en data 11 de maig de 2021 per la TAG del servei de 
Contractació i visat per la cap del mateix Servei en data 12 de maig de 2021.  

S’acompanya al present escrit l’informe jurídic de Contractació. Aquest informe podrà ser 
descarregat a la SEU de l’Ajuntament: https://seu.rubi.cat dins de l’apartat validació de 
documents i s’hauran d’aportar obligatòriament amb la resta de documentació. Per procedir a la 
descàrrega del document, s’haurà d’introduir el codi que s’indica a continuació:

Vista la Nota de Conformitat signada pel Secretari General de l’Ajuntament en data 13 de maig 
de 2021 d’acord amb l’informe jurídic del servei de Contractació signat en data 11 de maig de 
2021.

Vista la proposta de la directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor delegat 
de l’Àrea de Planificació Territorial i Servei a les Empreses de data 13 de maig de 2021.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Desestimar del recurs de reposició interposat contra l’Acord de Ple Municipal aprovat 
per majoria absoluta en sessió de data 25 de març de 2021, pel qual s’aprovava la primera 
pròrroga del contracte del servei de neteja de col·legis públics i altres dependències municipals 
(expedient 1/2018/CONT-E), en base al següent:

- Es tracta d’una pròrroga legal, prevista a la clàusula 4 del PCAP. De la literalitat del 
previst en el PCAP NO es desprèn que la pròrroga hagi de comptar amb el mutu acord de les 
parts.

- Es compleix amb l’establert a la clàusula 4 del PCAP en relació a la durada del 
contracte i la possibilitat de prorrogar-lo. La pròrroga s’iniciarà el dia 15 de maig de 2021 i fins 
al 14 de maig de 2022.

CODI CSV DESCRIPCIÓ DE DOCUMENT

 13523611253140621334 Informe jurídic del servei de Contractació de data 11/05/2021

https://seu.rubi.cat
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- D’acord amb la Disposició Transitòria Primera, apartat segon de la LCSP, el règim 
jurídic aplicable és la vigent LCSP atès que el contracte va adjudicar-se en vigència d’aquesta 
norma.

- En el document administratiu signat en data 14 de maig de 2018 pel qual es formalitza 
entre les parts el contracte del servei de neteja de col·legis públics i altres dependències 
municipals (expedient 1/2018/CONT-E, antecedent 20/2016 CONT), s’indica en la Clàusula 
NOVENA.- Normativa d’aplicació, que  ambdues parts queden expressament sotmeses, entre 
d’altres, a la Disposició Transitòria Primera (apartat 2) de la LCSP.

- S’ha complert en temps i forma el preavís a l’empresa contractista per a poder tramitar 
la pròrroga obligatòria del contracte per part de l’òrgan de contractació, d’acord amb el previst a 
l’article 29 de la LCSP.

- L’aprovació de la primera pròrroga del contracte no excedeix el termini màxim de durada 
previst a la LCSP per als contractes de serveis (no es superen els cinc anys de durada 
màxima).

- El servei gestor del contracte, en tant que gestor pressupostari i econòmic del mateix, 
ha elaborat els documents comptables que consten incorporats a l’expedient de contractació i 
que justifiquen la disposició de despesa pel període de pròrroga que va del 15 de maig de 2021 
al 14 de maig de 2022.

- Segons es fa constar en l’informe tècnic signat pel responsable del contracte en data 18 
de febrer de 2021, durant la pròrroga es mantenen les mateixes condicions contractuals 
inicialment pactades.

Segon.- Traslladar aquests acords als serveis municipals interessats en aquesta licitació als 
efectes oportuns.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP) i 3 (ECP-RUBI) 
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM), 3 (C’s), 1 (VR) i 1 (AUP)

La proposta s’aprova per majoria absoluta

10. MODIFICACIÓ RLT I PLANTILLA EXP. 116/2021/RRHH-E
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Fets

El Ple, en la sessió del dia 3 de desembre de 2020, aprovà, mitjançant el Pressupost, la 
plantilla de personal de l’entitat local per a l’exercici de 2021.

Ateses les necessitats sobrevingudes com a conseqüència de la reorganització de determinats 
serveis de la corporació, es fa necessari modificar la Relació de Llocs de Treball i la plantilla de 
l’Ajuntament de Rubí, per tal de prestar els serveis de manera eficient i fer front a les tasques 
encomanades. Aquestes necessitats queden degudament justificades en els informes emesos 
pels responsables municipals que consten a l’expedient.

També es fa necessària la modificació de la RLT i la plantilla, per tal d’esmenar les errades 
materials que s’han detectat des del Servei de Recursos Humans dels llocs de treball.

El dia 23 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa General de Negociació amb l’objecte de sotmetre a 
negociació la proposta de modificació de la relació de llocs de treball, en virtut del que preveu 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i de l’Acord de Condicions de Treball i Conveni col·lectiu de 
Treball de l’Ajuntament de Rubí. 

El dia 14 d’abril de 2021, per la Junta de Govern Local, s’acorda adjudicar el contracte dels 
serveis dels treballs d’estudi, anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Rubí a l’empresa D’Aleph Iniciativas y Organización, S.A.

L’informe emès pel cap de l’Àrea de Personal en data 27 d’abril de 2021 proposa modificar la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Rubí per tal d’atendre les necessitats 
organitzatives justificades i els errors a esmenar detectats. 

L’informe econòmic emès pel Servei de Recursos Humans el dia 3 de maig de 2021 conclou 
que, els llocs de treball afectats per la modificació de la RLT, suposen un increment de la 
dotació pressupostària inicial.

Per tal de fer front a l’increment de la despesa que suposa aquesta proposta s’ha gravat el 
document comptable RC núm. 920210002809 per acreditar crèdit suficient i adequat per dur a 
terme l’esmentada modificació.

En data 7 de maig de 2021 la Secretaria emet informe sobre la proposta de modificació de la 
RLT, en virtut del Reial Decret  128/2018.

En data 11 de maig de 2021, la Intervenció Municipal emet informe sobre aquesta proposta de 
modificació, en virtut del Reial Decret  128/2018.
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Fonaments de dret

L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, reconeix la 
potestat d’autoorganització de les administracions públiques. Aquesta potestat està referida a la 
facultat per establir les seves pròpies estructures organitzatives. La corporació és la única que 
pot i ha de valorar les necessitats de la seva organització interna i definir les característiques 
dels llocs de treball que formen part de la seva estructura administrativa.

L’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, preveu que 
correspon a cada corporació local aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla, que 
haurà de contenir tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. La 
plantilla haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i sense que les 
despeses de personal puguin sobrepassar els límits que es fixin amb caràcter general, a través 
de les diferents lleis de pressupostos generals de l’estat. 

L’article 126. 2 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les 
disposicions  legals vigents en matèria de règim local, i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, preveuen 
que la plantilla aprovada es pugui modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost per la 
creació de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents, o bé per criteris 
d’organització administrativa interna. Aquesta necessitat queda degudament acreditada 
mitjançant tots i cadascun dels informes que integren aquest expedient.

Els preceptes esmentats també preveuen que l’increment de la despesa, fruit de la modificació, 
es pugui compensar amb l’estalvi de les amortitzacions, o amb la disponibilitat dels crèdits 
destinats a llocs vacants que no es pretenen proveir durant l’exercici; i si cap d’aquests dos 
sistemes és possible preveu la possibilitat d’aprovar un expedient de modificació de crèdits del 
pressupost. És a dir, no existeix impediment legal a la modificació de la plantilla per tal 
d’incrementar el número de places, si l’increment de la despesa que suposa queda 
compensada. La creació de noves places de plantilla no pot, en cap cas, posar en risc el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

L’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2021, estableix el 0’9% com el límit màxim d’increment global de les retribucions del 
personal al servei del sector públic, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació; és a dir, que aquest increment 
màxim es calcularà amb el mateix número d’efectius i mateixa antiguitat entre els dos exercicis 
de comparació. En conseqüència, aquesta limitació en res impedeix la variació en el número 
d’efectius (places) que es pugui produir entre un exercici i el següent. És més, inclús la mateixa 
norma també preveu excepcions a aquesta limitació general, quan estableix la possibilitat de 
fer readequacions retributives singulars que resultin imprescindibles per la variació del número 
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d’efectius assignats a cada programa, com pot ser la necessària creació de noves places de 
plantilla.

L’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 
estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la seva 
organització, en virtut de la seva potestat d’autoorganització. 

L’article 74 de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, preveu textualment que: “Las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares (...).”

De conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de 
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de 
les administracions públiques; i de l’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(EBEP), s’ha de dur a terme la corresponent negociació amb els òrgans de representació del 
personal funcionari i laboral, atès que la determinació de les retribucions complementàries dels 
funcionaris, així com les normes que fixen els criteris generals en matèria d’accés, carrera, 
provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de 
recursos humans, són matèria objecte de negociació.

L’article 53 de l’Acord de Condicions de treball i el Conveni Col·lectiu de Treball, d’aplicació al 
personal laboral, de l’Ajuntament de Rubí, preveu que la Comissió de valoració de llocs de 
treball coneixerà de la valoració dels llocs de treball.  

El dia 14 d’abril de 2021, per la Junta de Govern Local, s’acorda adjudicar el contracte dels 
serveis dels treballs d’estudi, anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Rubí a l’empresa D’Aleph Iniciativas y Organización, S.A; i transitòriament, mentre aquest 
projecte no estigui conclòs, la valoració de llocs de treball s’ha fet prenent com a referència 
l’estructura retributiva d’ altres llocs de similars característiques dins la pròpia corporació, i 
també prenent com a base les fitxes descriptives de funcions de la Xarxa CORH de la Diputació 
de Barcelona i la seva referència retributiva, negociant el seu contingut amb la part social en el 
marc de la Mesa General de Negociació.

L’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i el 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, estableixen que correspon 
al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball i la plantilla de personal.
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L’article 283.4 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu que s'ha  
de  trametre  còpia  de  la  plantilla  al  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  
en  el  termini  de  trenta  dies  des  de  l'aprovació,  i  s'han  de  publicar íntegrament al BOP i 
al DOGC.

La proposta de la cap de l’Àrea de Personal i del regidor delegat de Projecció de la Ciutat, 
Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans de data 13 de maig de 2021, l’informe de 
Recursos Humans de data 27 d’abril de 2021, l’informe de Secretaria de data 7 de maig de 
2021, l’informe econòmic emès per Recursos Humans amb data 3 de maig de 2021 i l’informe 
emès per Intervenció amb data 11 de maig de 2021, que consten a l’expedient. 

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Rubí en el sentit de crear els 
llocs que figuren a continuació:

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ  (9)

Codi 
lloc Denominació Servei 

d’adscripció 
Gr/CD/C
E

F/
L Escala Pv Condicions 

especials Motiu creació

1852 
1853 Tècnic/a superior

U021- SERVEI 
DE 
CONTRACTACI
Ó

A1 22 35 F Adm. General C Jornada 
habitual

Nova necessitat

1854 
1855 Auxiliar tècnic/a 

escola bressol

U037 - 
ESCOLES 
BRESSOL

C2 14 25 L Personal 
laboral C Jornada 

habitual Nova necessitat

1856 Cap del Servei 
d’Habitatge

U073 - SERVEI 
D'HABITATGE

A1 22 40 F Adm. Especial C Jornada 
habitual Nova necessitat

1857 Tècnic/a Auxiliar 
de disseny gràfic

U009 - SERVEI 
DE 
COMUNICACIÓ

C1 14 26 L Personal 
laboral C Jornada 

habitual Nova necessitat

1858 Arquitecte/a 
tècnic/a

U044 - SERVEI 
DE LLICÈNCIES 
I DISCIPLINA

A2 20 36 F Adm. Especial C Jornada 
habitual Nova necessitat
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1859 Cap de Projecció 
de la ciutat

U090- SERVEI 
PROJECCIÓ DE 
LA CIUTAT

A2 22 40 F Adm. Especial C
Jornada 
irregular a raó 
del 20%

Nova necessitat

1860 Tècnic/a de 
patrimoni

U027- 
SECRETARIA 
GENERAL

A1 22 41 F Adm. General C Jornada 
habitual Nova necessitat

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Rubí per tal de modificar els 
llocs de treball següents:

MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EXISTENTS

Codi lloc Denominació Servei d’adscripció Proposta de modificació

769 Treballador/a social U033 - SERVEIS 
SOCIALS

Identificar el lloc com a LABORAL, ja que per 
error a la RLT aprovada i publicada surt L i F, i la 
plaça vinculada és de personal laboral

Tercer.- Aprovar les fitxes descriptives de les funcions dels llocs de treball de nova creació que 
es proposen, i que s’incorporen com a Annex.

Quart.- Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit de crear i amortitzar les 
places que figuren a continuació:

PLACES NOVA CREACIÓ (9)

Núm. Escala/Subescala/Classe/Categoria Vinc.jur. Gr
Lloc de 
treball 

associat
Motiu de la creació

825, 826 Escala administració general. Subescala 
tècnica. Tècnic superior

Funcionari A1 1852 1853 Nova necessitat

827,828 Auxiliar tècnic d’educació infantil Laboral C2 1854 1855 Nova necessitat

829 Escala administració especial. Subescala 
serveis especials. Comeses especials. 
Tècnic superior.

Funcionari A1 1856 Nova necessitat

830 Tècnic/a auxiliar de disseny gràfic Laboral C1 1857 Nova necessitat

831 Escala administració especial. Subescala 
serveis especials. Comeses especials. 
Tècnic mitjà. 

Funcionari A2 1858 Nova necessitat
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832 Escala administració especial. Subescala 
serveis especials. Comeses especials. 
Tècnic mitjà.

Funcionari A2 1859 Nova necessitat

833 Escala administració general. Subescala 
tècnica. Tècnic superior

Funcionari A1 1860 Nova necessitat

PLACES A MODIFICAR (2)

Núm. Escala/Subescala/Classe/Categoria Vinc.jur. Gr
Lloc de 
treball 

associat
Motiu de la modificació

652 Escala administració general. Subescala de 
gestió F A2 1575 Per error la plaça es troba 

classificada com a laboral, quan 
hauria de ser funcionari

Cinquè.- Publicar l’esmentada modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Publicar la modificació de la plantilla de personal de la corporació, un cop esdevingui 
aprovada definitivament, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP) i 3 (ECP-RUBI) 
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM), 3 (C’s), 1 (VR) i 1 (AUP)

La proposta s’aprova per majoria absoluta

11. SERVEI DE GESTIÓ EDUCATIVA I FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS DE RUBÍ LLUNA I SOL SOLET EXP. 2/2021/CSOH

Vista la necessitat de licitar el contracte del servei de gestió educativa i funcionament de les 
Escoles Bressol municipals de Rubí Lluna i Sol Solet, l’objecte del qual es divideix en els lots 
següents:

Lot 1: Gestió educativa i funcionament de l’Escola Bressol Municipal Lluna

Lot 2: Gestió educativa i funcionament de l’Escola Bressol Municipal Sol Solet

Atès que el pressupost base de licitació per la durada inicial prevista del contracte, de cada un 
dels dos lots que conformen l’objecte del contracte, és:
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Lot 1 EBM LLUNA: 1.779.599,47€  sense IVA, atès aquest servei està exempt d’IVA d’acord 
amb el previst a l’article 20.1.9º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

Lot 2 EBM SOL SOLET: 1.738.744,45€ sense IVA, atès aquest servei està exempt d’IVA 
d’acord amb el previst a l’article 20.1.9º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit.

D’acord amb el previst a l’article 100 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (LCSP), a l’expedient de contractació consta incorporat l’informe tècnic de 
justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte signat en data 5 de maig de 2021 per la 
tècnica del servei d’Infància i Educació amb el vist-i-plau de la cap del servei.

Els costos del personal calculats, es basen en el Conveni Col·lectiu i annexos que regula les 
condicions del personal que és el “XII Convenio colectivo de Centros de asistencia y educación 
infantil”, de 12 de juliol de 2019,  publicat en el BOE de data 26 de juliol de 2019 (Codi de 
Conveni número 99005615011990). L’aplicació d’aquest conveni per a l’elaboració dels costos, 
no prejutja el/s convenis o acords que resultin d’aplicació a l’empresa adjudicatària de cada lot. 

Vist el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte, així com les possibles 
pròrrogues previstes, el valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació i la publicitat, és de 5.863.113,20€, que es correspon amb:

Any 1 Any 2 Any 3

Lluna 593.596,49 € 593.001,49 € 593.001,49 € 1.779.599,47 € 1.779.599,47 €

Sol Solet 579.978,15 € 579.383,15 € 579.383,15 € 1.738.744,45 € 1.738.744,45 €

TOTALS 1.173.574,64 € 1.172.384,64 € 1.172.384,64 € 3.518.343,93 € 3.518.343,92 €

PRESSUPOST BASE
ESCOLES 
BRESSOL

Import
Total contracte

ANY MESOS Import/mes
Total anual 

(activ. Exempta 
IVA)

2022 12 49.466,37 € 593.596,49 €
2023 12 49.416,79 € 593.001,49 €
2024 12 49.416,79 € 593.001,49 €

Pròrrogues 1.779.599,47 €
2025 12 49.416,79 € 593.001,49 €
2026 12 49.416,79 € 593.001,49 €

1.186.002,98 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 2.965.602,45 €

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LLUNA
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Vist que la durada inicial prevista del contracte és de 3 cursos escolars, que es podrà prorrogar 
per període de curs escolar, fins a un màxim de dos cursos escolars més (3+1+1). La data 
prevista de l’inici de la prestació del servei es preveu a partir de l’1 de gener de 2022, coincidint 
amb l’inici del segon trimestre del  curs escolar 2021-2022. Per tant, es considera que:

 L’any 1 de contracte s’inicia dins del curs 2021-2022
 L’any 2 de contracte s’inicia dins del curs 2022-2023
 L’any 3 de contracte  s’inicia dins del  curs 2023-2024
 Possible Pròrroga 1 s’inicia   dins del curs  2024-2025
 Possible Pròrroga 2 finalitzaria  amb el curs 2025-2026 

No obstant l’anterior, si arribat l’1 de gener de 2022, encara no s’ha adjudicat i formalitzat el 
contracte dels dos lots o d’algun dels dos lots, es preveu que l’inici de la prestació del servei de 
l’escola bressol corresponent es faci coincidir amb l’inici del següent trimestre del curs escolar, 
aprofitant així els períodes de vacances (Setmana Santa) per a fer traspàs.

L’expedient de contractació es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme mitjançant 
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i amb diversos criteris d’adjudicació.

La presentació de proposicions i documents es farà, exclusivament, per mitjans electrònics a 
través de la plataforma de contractació pública electrònica VORTAL: 
https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi

Vist que en aplicació de l’article 135.5 LCSP, en tractar-se d’un contracte sotmès a regulació 
harmonitzada, l’anunci de licitació es remetrà primer al Diari oficial de la Unió Europea (DOUE).

Vist l’informe tècnic d’avaluació de la transferència del risc operacional signat per la cap de 
l’Oficina d’Ingressos en data 1 de març de 2021, que consta incorporat a l’expedient de 
contractació, i pel qual es conclou que, analitzat el risc de subministrament i el risc de 
demanda, no hi ha transferència de risc operacional a l’empresa que resulti adjudicatària de 
cada lot, i es tracta d’un contracte de serveis regulat a l’article 17 de la LCSP.

ANY MESOS Import/mes
Total anual 

(activ. Exempta 
IVA)

2022 12 48.331,51 € 579.978,15 €
2023 12 48.281,93 € 579.383,15 €
2024 12 48.281,93 € 579.383,15 €

Pròrrogues 1.738.744,45 €
2025 12 48.281,93 € 579.383,15 €
2026 12 48.281,93 € 579.383,15 €

1.158.766,30 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 2.897.510,75 €

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SOLSOLET

https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi
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Vist que aquest contracte té la consideració de contracte administratiu de conformitat amb 
l’article 25 de la LCSP, tipificat com a contracte de serveis de caràcter especial, en tant que 
comporta prestacions directes en favor de la ciutadania, i que es regirà per les normes 
específiques previstes a l’article 312 de la LCSP.

Vist el Reglament General de les Escoles Bressol Municipals de Rubí, aprovat definitivament 
pel Ple de la corporació en sessió de data 25 de febrer de 2010 i publicat en el BOPB en data 
13 de juliol de 2010, pel qual es regula el règim jurídic, econòmic i administratiu del servei 
públic de les escoles bressol.

Vist que la tramitació de l’expedient es realitzarà de conformitat amb el que determinen els 
articles 156 i concordants de la LCSP.

Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per respondre d’aquesta despesa.

Vistos el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
elaborats per a l’esmentada contractació i la resta de documentació annexa que s’incorpora a 
l’expedient de contractació, així com els informes jurídics i tècnics que consten a l’expedient de 
contractació i que es relacionen en aquest punt:

- Certificat d’insuficiència de mitjans personals signat en data 24 de novembre de 2020 per 
la cap del servei de RRHH de l’Ajuntament.
- Informe econòmic d’avaluació de transferència de risc operacional signat en data 1 de 
març de 2021.
- Estudi sobre la incorporació de fórmules econòmiques per a la valoració de criteris 
d’adjudicació en les licitacions, signat en data 27 d’abril de 2021.
- Informe tècnic de justificació del criteri automàtic de tipus social de millora de la retribució 
de tot el personal adscrit al contracte, signat en data 4 de maig de 2021.
- Plec de prescripcions tècniques (PPT) signat en data 5 de maig de 2021 i documentació 
annexa.
- Informe jurídic del servei de Contractació signat en data 5 de maig de 2021.

o Llistat de personal a subrogar que consta incorporat a l’expedient de contractació com a 
Annex 9 del PCAP, d’acord amb el previst a l’article 130 de la LCSP.
- Documents comptables pluriennals d’autorització de despesa (A).
- Informe econòmic de tramitació de la despesa pluriennal signat en data 5 de maig de 
2021.
- Informe d’estabilitat pressupostària signat en data 7 de maig de 2021.
- Informe de Secretaria signat en data 12 de maig de 2021.

o Informe tècnic de justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte signat en data 13 de 
maig de 2021.
- Diligència del servei de Contractació signat en data 13 de maig de 2021.
- El plec de clàusules administratives particulars de data 13 de maig de 2021 i els seus 
annexos

Vist l’informe jurídic firmat per la TAG del servei de contractació amb el vist-i-plau de la cap de 
contractació de data 5 de maig de 2021 i la diligència signada per la TAG del Servei de 
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Contractació i per la cap del servei d’Infància i Educació de data 13 de maig de 2021 sobre les 
observacions emeses en l’informe de Secretaria de data 12 de maig de 2021.

Vista la proposta de la directora en funcions de l’ Àrea de Serveis Centrals i del regidor de 
Planificació Territorial i Serveis a les empreses de data  14 de maig de 2021.

Atès que les facultats per aquesta contractació les té el Ple Municipal d’acord amb la Disposició 
Addicional 2ª de la LCSP,

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient del contracte del servei de gestió educativa i 
funcionament de les Escoles Bressol municipals de Rubí Lluna i Sol Solet, que es divideix en 
els lots següents:

Lot 1: Gestió educativa i funcionament de l’Escola Bressol Municipal Lluna

Lot 2: Gestió educativa i funcionament de l’Escola Bressol Municipal Sol Solet

El pressupost base de licitació pels tres anys (cursos escolars) de durada inicial del contracte, 
de cada un dels dos lots que conformen l’objecte del contracte, és:

Lot 1 EBM LLUNA: 1.779.599,47€  sense IVA, atès aquest servei està exempt d’IVA d’acord 
amb el previst a l’article 20.1.9º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

Lot 2 EBM SOL SOLET: 1.738.744,45€ sense IVA, atès aquest servei està exempt d’IVA 
d’acord amb el previst a l’article 20.1.9º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques del contracte del servei de gestió educativa i funcionament de les escoles bressol 
municipals de Rubí Lluna i Sol Solet.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, tramitar l’expedient amb caràcter ordinari i 
procedir a la convocatòria del procediment mitjançant la publicació de l’anunci de licitació en el 
DOUE, en el perfil del contractant i en la plataforma de contractació pública electrònica 
VORTAL: 
https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi

L’expedient de contractació es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, ja que el Valor Estimat del contracte és 
de de 5.863.113,20€.

https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=aytorubi
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Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 5U037 
3266A 22799 (Sol Solet) i 5U037 3265A 22799 (Lluna) i, conseqüentment el trasllat d’aquesta 
resolució a la Intervenció General per a la comptabilització en fase definitiva del  documents  
comptables  en fase prèvia núm.  920219000083 i 920219000082.

L’execució del contracte s’ha de sotmetre a la condició suspensiva d’existència del crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d’aquest contracte als exercicis 
corresponents. 

Així mateix, l’execució del contracte comportaria despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost 
Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Cinquè.- Publicar al DOUE, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament i a la plataforma de 
contractació electrònica VORTAL aquest acord d’inici i aprovació de l’expedient, així com 
l’informe tècnic justificatiu de necessitat del contracte, el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques i la resta de documentació tècnica que correspongui i 
que consta incorporada a l’expedient de contractació, d’acord amb el previst als articles 116 i 
117 de la LCSP.

Sisè.- Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta contractació.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI) i 7 (ERC-AM) 
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 3 (C’s), 1 (VR) i 1 (AUP)

La proposta s’aprova per majoria absoluta

12. COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT EXP. 170/2021/RRHH-E

Fets

1. El dia 23 d’abril de 2021 la Sra. Margarita Ortiz Morillas, amb DNI número 46627435-H, 
presenta petició de servei pel programa intern del servei de Recursos Humans amb número de 
referència 6530, mitjançant la qual sol·licita es faci estudi de compatibilitat entre les dues 
activitats laborals que exerceix.

2. El lloc amb el qual es demana la compatibilitat, Arxivera de l’Escola Pia de Catalunya, 
entre els mesos de juny i desembre de 2021. També exposa que el total d’hores efectives han 
de ser 180, que es distribueixen de manera flexible, entre les 7:30 i les 13:00 hores distribuïda 
entre els dilluns, dimarts, dijous i divendres alterns.   
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3. En data 21 d’octubre de 2020 la responsable del servei emet un informe on consta 
l’horari laboral de la senyora Ortiz a l’Ajuntament de Rubí. Es comprova que l’horari  de 
l’activitat laboral que sol·licita compatibilitzar, no coincideix amb l’horari del seu lloc de treball a 
l’Ajuntament de Rubí. Cal fer constar que l’horari del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Rubí 
consta de diversos tipus d’horari. A continuació s’exposa l’horari amb el següent detall: 

SETMANA 1 JORNADA PRESENCIAL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

15:00 A 20:30 14:30 A 20:30 09:00 A 14:00

15:30 A 20:30

15:00 A 20:30 15:00 A 20:30 09:00 A 14:00

SETMANA 2 JORNADA PRESENCIAL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

15:00 A 20:30 14:30 A 20:30 09:00 A 14:00

15:30 A 20:30

15:00 A 20:30 09:00 A 14:30

4. La Sra. Ortiz és personal laboral de l’Ajuntament de Rubí, ocupant el lloc de tècnic 
auxiliar de biblioteca (codi 1653 i plaça 462), grup C1, amb una dedicació del 100% de la 
jornada completa ordinària, per la qual percep unes retribucions brutes mensuals de 2.457,48 
€. 

5. Cal fer constar que la interessada no percep cap complement d’especial dedicació o 
similar que retribueixi la incompatibilitat en l’exercici d’altres activitats fora de l’Ajuntament.

6. Cal fer constar que la Sra. Ortiz va finalitzar la seva vinculació laboral amb l’Ajuntament 
de Bigues i Riells en data 31 de desembre de 2020, que exercia com a segona activitat en virtut 
de l’acord de Ple adoptat per majoria absoluta en data 29 d’octubre de 2020.

Fonaments de dret

Primer. L’article 1 de la Llei 53/84, de 26 desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques, que disposa que, amb caràcter general, el personal al servei de 
les administracions públiques locals no podrà exercir càrrec, activitat o professió en el sector 
públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o 
comprometre la seva imparcialitat o independència.
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Segon. D’acord amb el que preveu l’article 4.1 de la Llei 53/1984, i l’article 4.2 de la 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, d’aplicació al personal de les administracions locals en allò que no 
contradiu la 53/1984, atès el que disposa el seu art. 1.2.d), amb caràcter general el personal al 
servei de les corporacions locals només pot ser autoritzat a exercir un segon lloc de treball o 
activitat en el sector públic si ho exigís l’interès del propi servei públic, o en els casos 
excepcionals previstos a la norma.

Tercer. En defecte d’aplicació de la casuística recollida en els articles citats en el punt anterior, 
ambdues normes legals recullen la possibilitat de declarar la compatibilitat d’una segona 
activitat en el sector públic en el cas recollit en els punts 6 a 9 de l’article 4 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
, que literalment recull:

8 Es considera també que hi ha interès públic per a exercir un segon càrrec o activitat si 
ho determina així el Consell Executiu. 

9 En els supòsits assenyalats pels apartats 6, 7 i 8, correspon al Consell Executiu de 
determinar l’existència d’interès públic, que és condició necessària per a l’atorgament de 
l’autorització de compatibilitat. Els departaments interessats han d’elevar al Consell 
Executiu les propostes corresponents a fi que aquest declari la possible existència 
d’interès públic.

Quart. L’art. 5 de la Llei 21/1987, i el 7 de la Llei 53/1984 estableix com a requisit necessari per 
a poder autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques que la retribució percebuda de les dues 
activitats (principal i segona) no superi els límits que marca la normativa vigent; això és, les 
remuneracions màximes establertes en els pressupostos generals de l’Estat o de la Generalitat 
per al càrrec de director general. Tampoc pot superar la corresponent a la retribució de 
l’activitat principal estimada en règim de jornada ordinària, incrementada en els percentatges 
del 30% per a funcionaris del grup A, 35% pels del grup B, 40% pels del grup C, 45% pels D i el 
50% per als de l’E o personal en tots els casos de nivell equivalent. 

Cinquè. El serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no es poden computar a 
efectes de triennis, drets passius o de pensió per a la Seguretat Social, i es poden suspendre o 
adequar-ne la cotització a l’efecte de drets passius o de pensió de Seguretat Social. Les 
pagues extraordinàries i l’ajut familiar solament es poden percebre per un dels llocs, sigui quina 
sigui la seva naturalesa (Art.6 de la Llei 21/1987 i 7 de la Llei 53/84).

Sisè. L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable al 
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personal de les entitats locals, atorguen la competència per reconèixer la compatibilitat 
d’activitats dels empleats municipals al Ple de la Corporació.

Setè. L’Ajuntament de Rubí té una jornada ordinària de treball de 37’5 hores de promig 
setmanal, que incrementada en un 40% suposarien 52 hores i 30 minuts.

Vuitè. La consulta realitzada al portal web ESPUBLICO en data 29 d’agost de 2018, en relació 
amb l’autorització de compatibilitat per desenvolupar una segona activitat privada. 

La proposta de la cap de l’Àrea de Personal i del regidor delegat de del regidor delegat de 
Projecció de la Ciutat, Promoció Cultural, Comercial i Recursos Humans, de data 13 de maig 
de 2021 i l’informe tècnic de Recursos Humans de data 13 de maig de 2021, es mostren 
favorable a la tramitació d’aquest expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer. Declarar d’interès públic l’activitat per la qual la Sra. Margarita Ortiz Morillas demana la 
compatibilitat, això és, Arxivera, per compte propi, a l’Escola Pia de Catalunya.

Segon. Demanar la compatibilitat de la segona activitat per compte propi que la senyora 
Margarita Ortiz Morillas sol·licita i que consisteix a desenvolupar les tasques d’arxivera a 
l’Escola Pia de Catalunya, atès que aquesta dedicació és en règim de dedicació a temps 
parcial i amb una durada determinada, i no supera els límits retributius ni de dedicació 
establerts a la normativa vigent.  

Tercer. En qualsevol cas, aquesta compatibilitat restarà sense efecte en els supòsits següents, 
sens perjudici de les responsabilitats en les que pogués incórrer: 

- si la segona activitat declarada impedís o menyscabés l’estricte compliment  dels deures 
o en comprometés la seva imparcialitat o independència,
- si la segona activitat declarada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
persona conegui per raó del càrrec,
- si la dedicació horària de l’activitat coincidís amb la jornada laboral

Quart. Fer constar que l’horari de la Sra. Margarita Ortiz Morillas a l’Ajuntament de Rubí no 
coincideix amb l’horari de l’activitat laboral que sol·licita compatibilitzar perquè té flexibilitat amb 
el compliment de l’horari de la segona activitat.

Cinquè. Notificar el present Acord a la persona interessada, recordant l’obligació que li 
correspon de posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es 
produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, tot considerant que l’exercici 
d’activitats incompatibles constitueix una falta disciplinària molt greu segons l’article 95.2.n) del 
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Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, susceptible de sanció, prèvia incoació de l’expedient disciplinari 
corresponent.

Sisè.  Notificar la present resolució a les seccions sindicals de la Corporació.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 3 (C’s) i 1 (AUP)
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM) i 1 (VR) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta

13. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE DECLARACIÓ COM ÀREA AMB MERCAT 
D’HABITATGE TENS LA TOTALITAT DEL TERRITORI MUNICIPAL DE RUBÍ EXP. 
4/2020/HABITATGE-E 

En data 21 de setembre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i 
de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, que va entrar en vigor a 
l’endemà de la seva publicació.

La disposició addicional segona d’aquesta llei va declarar com àrees amb mercat d'habitatge 
tens els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població de més 
de vint mil habitants, entre aquests el municipi de Rubí. Aquesta declaració transitòria té una 
durada d'un any, i deixarà de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afectats, si els 
òrgans competents formalitzen una nova declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens relativa 
a aquell municipi, o si, un cop transcorregut el termini esmentat, no s'ha formulat una nova 
declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens relativa a aquell municipi.

La declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens es pot declarar amb una durada màxima de 
cinc anys, en un procediment en el qual cal acreditar les circumstàncies que la justifiquen i 
precisar les mesures que adoptaran les administracions per a atenuar o revertir la situació de 
mercat tens.

L'efecte que persegueix la Llei, de contenció de les rendes, s'instrumenta per mitjà de 
l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que determina i fa públic el 
departament competent en matèria d'habitatge.

Essent les àrees amb mercat d’habitatge tens un dels conceptes que regula la Llei 11/2020, del 
18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
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d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge.

Essent que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020 
s’aplica només als habitatges arrendats destinats a residència permanent de l’arrendatari i 
situats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.

Essent que el municipi de Rubí ha estat declarat com àrea amb mercat d’habitatge tens amb 
caràcter transitori pel termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, de 
conformitat amb la seva disposició transitòria segona, en tant que municipi de més de vint mil 
habitants en què les rendes han sofert un increment de més d’un vint per cent en el període 
comprés entre els anys 2014 i 2019.

Tenint en compte que la competència per a declarar les àrees amb mercat d’habitatge tens 
correspon al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge segons determina 
l’article 3 de la Llei 11/2020.

Podent partir dels municipis la iniciativa per a efectuar la declaració com a àrea amb mercat 
d’habitatge tens, segons estipula l’article 3.4 de la referida llei, correspon al ple municipal 
l’adopció del corresponent acord.

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Drets Social i la regidora de Polítiques 
d’Habitatge i Serveis Audiovisuals, de data 4 de maig de 2021, vist l’informe tècnic de data 4 de 
maig de 2021 i la Memòria justificativa elaborada pel Servei d’habitatge de Rubí, que consten a 
l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

PRIMER.- INSTAR com a àrea amb mercat d’habitatge tens, la totalitat del terme municipal de 
Rubí als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats del municipi els mecanismes de 
contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes.

SEGON.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que procedeixi a la declaració com àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del 
territori municipal de Rubí, en aplicació de la competència assignada per l’article 3 de la Llei 
11/2020.

TERCER.- DESIGNAR a la Sra. Ànnia García Moreno, Regidora de polítiques d’habitatge i 
Serveis Audiovisuals, com a interlocutora municipal als efectes de definir el contingut i durada 
de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de definir les actuacions que 
l’Ajuntament de Rubí haurà de dur a terme durant la vigència d’aquest règim als efectes 
d’atenuar o capgirar la situació de mercat tens.
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord als col·legis d’administradors de finques i agents de la 
propietat immobiliària; a les entitats, col·lectius i persones que formen part de la Mesa pel dret a 
l’habitatge de Rubí i a PROURSA.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 7 (ERC-AM), 1 (VR) i 1 (AUP)
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 3 (C’s)

La proposta s’aprova per majoria absoluta

14. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL "PROJECTE DE MILLORA DELS ACCESSOS AL PONT 
DEL C. SANT JOAN" EXP. 185/2020/TERRITORI-E

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de data 28 de gener de 2021 va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment el “Projecte de millora dels accessos al pont del c. Sant Joan”, de data 
desembre de 2020, redactat per Félix Belmar López amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte de 784.124,87€ (648.037,08€ més 136.087,79€ del 21% d’IVA).
 
Seguint la tramitació prevista a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) l’acord d’aprovació inicial es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de febrer de 2021, a la seu 
electrònica de l’Ajuntament el 15 de febrer de 2021  i ha estat exposat al públic des del 8 de 
febrer de 2021  fins al 29 de març de 2021 -tal i com consta a la diligència del Cap del Servei 
d’Atenció a la Ciutadania de data 30 de març de 2021- sense que durant el termini d’informació 
pública s’hagin presentat al·legacions.

Segons disposa l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya que estableix: “2. El tràmit d'informació pública, 
que no pot ésser inferior a vint dies, es realitza, en tots els casos, mitjançant l'anunci publicat 
en el diari o butlletí oficial corresponent, i també per mitjans electrònics amb la publicació a la 
seu electrònica, llevat que el procediment específic determini una altra cosa.”

Segons disposa l’article 37.5 del ROAS, el termini per l’aprovació definitiva del projecte és de 
sis mesos a comptar de l’aprovació inicial.

Vist el que disposa l’article 38.1 del ROAS en relació amb l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC) pel que fa a l‘òrgan competent per l’aprovació dels projectes d’obres 
locals ordinàries, i vist el que disposen l’article 38.2 del ROAS i l’article 58.3 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, en 
relació a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte. 

Vist l’informe de data 7 d’abril de 2021 de la lletrada del servei jurídic que assessora al servei 
d’Obres de l’Ajuntament.
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Vista la proposta de la Coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i del regidor delegat 
d’Obra Pública i Promoció de l’Esport de data 3 de maig de 2021 i l’informe de la lletrada del 
servei jurídic que assessora al servei d’Obres de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2021, que 
consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte de millora dels accessos al pont del c. Sant Joan”, 
de data desembre de 2020, redactat per Félix Belmar López amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte de 784.124,87€ (648.037,08€ més 136.087,79€ del 21% d’IVA).
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 3 (C’s) i 1 (VR) 
– Vots en contra: 1 (AUP)
– Abstencions: 7 (ERC-AM) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta

15. APROVACIÓ INICIAL DEL "PROJECTE DE REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE 
L’AVINGUDA GAUDÍ (ENTRE C. DOMÈNEC I MONTANER I LA RIERA DE RUBÍ) I ALS 
CARRERS DOMÈNEC I MONTANER, EMILI SOLÀ I CORTÉS, JOSEP MARIA JUJOL I 
GIBERT, FRANCESC PUIG I GAIRALT I CÉSAR MARTINELL I BRUNET", DE DATA 
MARÇ DE 2021 EXP. 121/2021/TERRITORI-E

En data 27 de febrer de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Rubí va aprovar definitivament el 
“Projecte de reparació i adequació del polígon industrial Q1 i la part del carrer Domènec i 
Montaner situada al Sector Q3”, de data juliol de 2019, redactat per l’enginyer de Camins 
Canals i Ports, Emiliano Borrachero Sánchez (EiPO, S,L.); amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte de 3.349.586,46 € (2.768.253,27 € més 581.333,19 € del 21% d’IVA).

Tal i com consta a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 5 de maig de 2021 
que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord, en l’espai de temps 
transcorregut des de l’aprovació definitiva d’aquest projecte  fins enguany, s’ha esdevingut un 
seguit de demandes i altres necessitats tècniques que han derivat en una actualització i 
modificació del projecte que han conclòs en la redacció d’un nou document tècnic.
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Del contingut d’aquest informe, resulta que aquest nou document tècnic comporta una 
disminució del pressupost respecte la solució del projecte anterior, i  recull en essència les 
unitats d’obra previstes en el document original -atès que la finalitat de les obres és la 
inicialment concebuda- tot i que també introdueix noves unitats d’obra concebudes per a 
solucions tècniques millorades respecte a l’anterior projecte i una modificació de l’àmbit.

El nou document que recull aquestes demandes i solucions tècniques és el “Projecte de 
reparació i adequació de l’avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de 
Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , 
Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet”. de data març de 2021, redactat per l’enginyer 
de Camins Canals i Ports, Emiliano Borrachero Sánchez (EiPO, S,L.); amb un Pressupost 
d’Execució per Contracte de 3.346.158,93 € (2.765.420,60 € més 580.738,33 € del 21% d’IVA). 

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al document Memòria, és “la definició a nivell de 
projecte constructiu de les obres de reparació i adequació de l’àmbit comprès pel tram de 
l’Avinguda Gaudí situat entre el C/Domènec i Montaner i la Riera de Rubí i dels carrers 
Domènec i Montaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairal i 
César Martinell i Brunet”.

Segons l’esmentat informe tècnic de data 5 de maig de 2021, el projecte presentat disposa dels 
documents exigits i s’observa coherència entre aquests, d’acord amb allò que disposen els 
articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i 
serveis dels ens locals (ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que 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, i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

Així mateix en aquest informe hi consta  el compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de 
maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes 
l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, 
circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’esmentat 
informe tècnic de data 5 de maig de 2021 

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS) posats en relació 
amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació 
inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament. 
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Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i del regidor delegat 
d’Obra Pública i Promoció de l'Esport de data 6 de maig de 2021, l’informe tècnic de l’arquitecte 
tècnic municipal de data 5 de maig de 2021 i l’informe jurídic de data 5 de maig de 2021, que 
consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de reparació i adequació de l’avinguda Antoni Gaudí 
(entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i 
Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet” de data 
març de 2021, redactat per l’enginyer de Camins Canals i Ports, Emiliano Borrachero Sánchez 
(EiPO, S,L.); amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 3.346.158,93 € (2.765.420,60 € 
més 580.738,33 € del 21% d’IVA),.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i a la seu electrònica de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el 
projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 
del ROAS.

La votació dóna el següent resultat: 

La proposta s’aprova per unanimitat

16. APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE PER A LA COBERTA CENTRAL DE LA PLAÇA 
SALVADOR ALLENDE DE RUBÍ" EXP. 122/2021/TERRITORI-E

Vist el “Projecte per a la coberta central de la plaça Salvador Allende de Rubí”, de data abril de 
2021, redactat per Rafael Perez Moreno, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte de 376.281,96 € (310.976,83 € més 65.305,13 € del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al document Memòria, és “detallar, amidar i 
pressupostar les actuacions proposades per a dur a terme l’esmentada coberta i satisfer les 
necessitats que la ciutat requereix per a la plaça de Salvador Allende.
Es preveu cobrir la part central de la plaça per a protegir l’espai de la pluja, mitjançant una 
coberta lleugera amb panells de policarbonat de color suportada amb una estructura metàl•lica. 
Es pretén mantenir la permeabilitat existent de la plaça, conservant la resta d’elements i 
adequant l’estètica de la coberta al seu entorn.
També es requereix que el disseny de la coberta protegeixi de l’assolellament, però que 
redueixi el mínim possible la il•luminació natural de l’espai”.

Segons l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de data 23 d’abril de 2021, el projecte 
presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests, d’acord amb 
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allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 233 de la Llei estatal 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

Així mateix en aquest informe hi consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de 
maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes 
l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, 
circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’esmentat 
informe tècnic de data 23 d’abril de 2021 que -a efectes de motivació- es té per reproduït i 
incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS) posats en relació 
amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació 
inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament. 

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i del regidor delegat 
d’Obra Pública i Promoció de l'Esport de data 4 de maig de 2021, l’informe tècnic de l’arquitecte 
municipal de data 23 d’abril de 2021 i l’informe jurídic de data 3 de maig de 2021, que consten 
a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte per a la coberta central de la plaça Salvador Allende 
de Rubí”, de data abril de 2021, redactat per Rafael Perez Moreno, arquitecte, amb un 
Pressupost d’Execució per Contracte de 376.281,96 € (310.976,83 € més 65.305,13 € del 21% 
d’IVA), que  conté  l'Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de 
maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i a la seu electrònica de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el 
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projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 
del ROAS.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP-RUBI), 3 (C’s),1 (VR) i 1 (AUP)
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta

17. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE REMODELACIÓ C. CADMO EXP. 
188/2020/TERRITORI-E

Vist el “Projecte executiu per a la remodelació del carrer Cadmo a Rubí”, de data maig de 2021, 
redactat per Basterrechea Tejada, Arquitectes S.L..P, amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte de 452.488,09 € (373.957,10 € més 78.530,99 € del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al document Memòria, és “és la completa definició 
de les obres de “Remodelació del Carrer Cadmo” de Rubí, mitjançant la redacció d’acord amb 
el contracte signat i la legislació vigent dels Documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, 
Pressupost i Estudi de Seguretat i Salut”. 

Segons l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal del Servei d’Obra Pública de data 4 de 
maig de 2021, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència 
entre aquests, d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 233 
de la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC). 

Així mateix en aquest informe hi consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de 
maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes 
l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

Vist l’informe de data 9 de maig de 2021 del lletrat del servei jurídic que assessora al servei 
d’Obres de l’Ajuntament.
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D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, 
circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’esmentat 
informe tècnic de data 4 de maig de 2021 que -a efectes de motivació- es té per reproduït i 
incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS) posats en relació 
amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació 
inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament. 

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i del regidor delegat 
d’Obra Pública i Promoció de l'Esport de data 10 de maig de 2021, l’informe tècnic de 
l’arquitecta municipal del Servei d’Obra Pública de data 4 de maig de 2021 i l’informe del lletrat 
del servei jurídic que assessora al servei d’Obres de l’Ajuntament de data 9 de maig de 2021, 
que consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a la remodelació del carrer Cadmo a 
Rubí”, de data maig de 2021, redactat per Basterrechea Tejada, Arquitectes S.L..P, amb un 
Pressupost d’Execució per Contracte de 452.488,09 € (373.957,10 € més 78.530,99 € del 21% 
d’IVA), que  conté  l'Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de 
maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i a la seu electrònica de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el 
projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 
del ROAS.

La votació dóna el següent resultat: 

La proposta s’aprova per unanimitat

18. APROVAR INICIALMENT EL PLA D’ACCIÓ SUPRAMUNICIPAL PER A LA MILLORA DE 
LA QUALITAT DE L’AIRE DEL VALLÈS OCCIDENTAL EXP. 121/2021/URBANS-E



43

Antecedents:

El 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, en el qual es 
declaraven com a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric pels contaminants 
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10  micres (PM10), a 40 
municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que pertanyen a les Zones de Qualitat de 
l’aire 1 i 2, entre els quals es troba inclòs Rubí, per superar els nivells permesos d’aquests 
contaminants.

L’acord de govern GOV/127/2014, va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire a les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, el qual recull un seguit 
d’actuacions a aplicar en els municipis que formen part d’aquestes zones, entre els quals es 
troba la ciutat de Rubí, amb l’objectiu d’assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules 
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid, de nitrogen (NO2) als nivells de 
la legislació europea. Per tal de recollir, doncs,  aquestes actuacions i d’altres que contribueixin 
a assolir els nivells límit de contaminants marcats per la normativa europea i l’Organització 
Mundial de la Salut, s’ha elaborat aquest Pla.

El mes de juliol de 20219 la Comissió Europea ha indicat la possibilitat d’establir sancions a 
l’Estat Espanyol per l’incompliment sistemàtic dels valors límit de diòxid de nitrogen a les zones 
urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat.

En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya el 29 de juliol de 2019 va convocar 
d’urgència una reunió de les administracions de la Zona de Protecció Especial en la que les 
institucions convocades (Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consells 
Comarcals del Vallès Oriental i Occidental i del Baix Llobregat, Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Autoritat Portuària de Barcelona, Aeroport de Barcelona Josep Tarradellas-El Prat, 
Ajuntament de Barcelona i Ajuntaments de l’Àmbit 40) es van ratificar en les mesures 
adoptades en les anteriors cimeres i es van comprometre a accelerar la seva adopció per 
assolir el compliment dels valors límit de qualitat de l’aire l’abans possible.

Fets

En data 16 de setembre de 2019 va tenir lloc el primer Consell d’Alcaldies del Vallès 
Occidental, en el qual es va acordar el següent: 

- Declarar l’emergència climàtica en l’àmbit del Vallès Occidental.
- Instar al Consell Comarcal a iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació del Pla 

Sumpramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire.
- Instar al Consell Comarcal a la creació d’una taula política que impulsi l’elaboració al llarg de 

l’any 2020 del Pla esmentat, conjuntament amb els ajuntament de la comarca, que identifiqui 
les mesures a emprendre, la seva temporalitat, eventual finançament i resultats esperats. Així 
mateix, en farà seguiment i avaluació i determinarà el/s grups tècnics de treball que se’n puguin 
derivar per portar a terme l’encàrrec amb la col·laboració i assessorament per part d’experts en 
la matèria de qualitat de l’aire i mobilitat sostenible.

- Instar al Consell Comarcal a desenvolupar l’estratègia de manera coordinada amb el Vallès 
Oriental en el marc de l’estratègia d’acords i col·laboració entres les dues comarques, i també 
en col·laboració amb el Baix Llobregat, i coordinadament amb el Comitè Estratègic del PEMV 
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(Pla Específic de Mobilitat del Vallès), atesa la problemàtica comú que afecta l’eix Baix 
Llobregat-Vallès.

- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona suport tècnic, econòmic i 
polític a aquesta iniciativa.

- Donar suport a les jornades de mobilitzacions pel clima previstes entre els dies 20 i 27 de 
setembre en el marc de la Week for future, del moviment mundial Fridays for Future.

- Comunicar aquest acord als ajuntament afectats, al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental s’ha 
elaborat a petició del Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental, amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona.  Aquest Pla pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a 
reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de la implementació d’un seguit 
d’actuacions a diversos nivell, definides en base a una diagnosi de la situació actual sobre la 
qualitat de l’aire. El Pla afecta un total de 23 municipis de la comarca del Vallès Occidental.

El Pla compta amb un total de 44 mesures, classificades en 7 línies estratègiques, segons 
l’àmbit temàtic al qual pertanyen. Algunes d’aquestes mesures comporten compromisos a nivell 
supramunicipal: del Consell Comarcal o bé de la Generalitat de Catalunya. S’adjunta com a 
annex a l’informe tècnic, el llistat de totes les mesures amb detall del compromís que 
assoleixen els diferents municipis que conformen el Pla.

La Taula per la Qualitat de l’Aire, constituïda en el marc del Congrés de la Qualitat de l’Aire 
celebrat els dies 24 i 25 d’octubre de 2019 a Sabadell, va definir les 15 mesures principals per 
als 23 municipis que conformen el Pla:

- Redacció o actualització dels protocols municipals d’urgència davant episodis greus de 
contaminació.

- Revisió dels requisits ambientals en totes les licitacions i serveis que faci l’Ajuntament.
- Promoció de l’ús del vehicle elèctric i híbrid recarregable per endoll, amb la instal·lació de punts 

de recàrrega.
- Reducció del trànsit motoritzat a l’entorn escolar, potenciant els camins escolars.
- Elaboració de mapes de temps a peu entre punts de referència del municipi i millora de la xarxa 

bàsica de vianants (voreres, passos de vianants, accessibilitat...)
- Intensificació del control dels vehicles altament contaminants per part de la Policia Municipal i 

en coordinació amb la Generalitat de Catalunya.
- Revisió ambiental de les flotes concessionàries municipals (autobús, camions de residus, 

vehicles de neteja, flota municipal, etc.)
- Reorganització d’horaris i itineraris de distribució urbana de mercaderies.
- Control de les instal·lacions de calefacció dels equipaments i instal·lacions municipals perquè 

disposin de filtres adequats i segueixin un correcte funcionament.
- Incorporació d’activitats educatives sobre la qualitat de l’aire a programes municipals i 

comarcals d’educació.
- Reorganització del trànsit per pacificar els nuclis urbans i evitar dreceres per passar d’una 

població a l’altra.
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- Participació a les iniciatives del projecte Vallès Circular com a estratègia de reducció, de 
reutilització i reciclatge de materials residuals, com a nous subproductes amb valor i utilitat.

- Formació del personal municipal per a la inspecció i control del sector de la construcció per a la 
reducció d’emissions.

- Eliminació del plàstic d’un sol ús i altres materials contaminants en equipaments i activitats 
municipals.

- Realització d’accions de conscienciació ciutadana.

En data 22 de gener de 2021 el Consell d’Alcaldies va aprovar per unanimitat el Pla d’Acció 
Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental.

La vigència del Pla és de 6 anys, tot i que hi pot haver mesures que sobrepassin aquest 
període de vigència. El Consell Comarcal assumeix accions de caràcter general de seguiment 
del Pla i es compromet a dur a terme el seguiment de la implementació de les diferents 
mesures de forma conjunta amb els ajuntaments, així com a portar-lo també a aprovació del 
seu plenari.

Fonaments de dret

Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat pel contaminant diòxid de nitrogen i per 
a les partícules.

Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 27/2006 de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de 
participació   pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. 

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Vista la proposta d’acord al Ple de la coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis 
Municipals i del regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal de data 6 de 
maig de 2021, informe tècnic de data 4 de març de 2021 i informe jurídic de data 6 de maig de 
2021 que consten a l’expedient.

Per tot això,  
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S’ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del 
Vallès Occidental per part d’aquesta Corporació.

2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i a la seu electrònica, als efectes d’examinar-lo i formular al·legacions.

3. Donar trasllat d’aquest acord als Serveis municipals interessats.

La votació dóna el següent resultat: 

La proposta s’aprova per unanimitat

19. ANUL·LACIÓ DELS DOCUMENTS COMPTABLES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LES DIVERSES FRACCIONS DELS RESIDUS 
MUNICIPALS I DE LA NETEJA VIÀRIA DE L'EXERCICI 2021 EXP. 202/2021/URBANS-E

Antecedents o Fets

1. Vist els documents comptables corresponents a l’anul·lació dels imports reservats per la 
modificació del contracte del Servei de recollida de les diverses fraccions dels residus 
municipals i de la neteja viària per l’exercici 2021, donat que no es preveu modificar el 
contracte durant el 2021

2. D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010 
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.

3. Vist els documents comptables adjunts:

N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació Import Text lliure

920210002703 A/ 27/04/2021 2021 7U099 1621A 22799 275.750,39 €
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

920210002705 A/ 27/04/2021 2021 7U083 1630A 22700 225.613,95 €
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Fonaments de dret
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1. Vist l’informe de Secretaria, de data 20 de març de 2018, d’estat de la contractació municipal 
a la llum del requeriment del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, dades del mes de 
febrer de 2018.

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals, del regidor 
delegat de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal i del regidor delegat d’Obra 
Pública i Promoció de l’Esport de data 3 de maig de 2021 i de  l’informe  tècnic de  data  28 
d’abril de 2021, que consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

1. Aprovar els documents comptables següents:

N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació Import Text lliure

920210002703 A/ 27/04/2021 2021 7U099 1621A 22799 275.750,39 €
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

920210002705 A/ 27/04/2021 2021 7U083 1630A 22700 225.613,95 €
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

2. Traslladar aquesta resolució a Comptabilitat per a la seva comptabilització definitiva.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP) i 3 (ECP-RUBI) 
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM), 3 (C’s),1 (VR) i 1 (AUP) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta

20. APROVACIÓ DE L'INFORME DE TANCAMENT D'INVERSIONS REALITZADES PEL 
CONCESSIONARI DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA 
POTABLE EN EL PERÍODE 2012-2020 EXP. 175/2021/URBANS-E

L’Ajuntament de Rubí i AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU, en qualitat de 
concessionària del Servei Municipal d’abastament d’aigua de Rubí estan duent a terme els 
treballs necessaris per al tancament de l’auditoria efectuada al servei per a l’exercici 2011 que 
ha de permetre el tancament del compte d’explotació d’aquest any. Consecutivament s’aniran 
fent els tancaments econòmics dels exercicis posteriors fins a l’actualitat. Per tal de poder fer 
aquests tancaments, és necessari haver liquidat les inversions executades pel concessionari 
per cada un dels anys, doncs aquestes afecten diferents conceptes de les tarifes del servei.
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En data 13 d’octubre de 2016 s’emet informe municipal de revisió de les inversions del servei 
d’abastament corresponents al període 2009-2010-2011 realitzades per la concessionària del 
servei, Sorea. En l’informe s’analitzen les inversions realitzades durant aquests anys i es 
validen els imports econòmics per a la seva liquidació.

En data 27 d’octubre de 2016, el Ple de l’Ajuntament adopta l’acord 1926/2016-URBANS 
mitjançant el qual s’aprova l’import de les inversions del Servei d’Abastament pels anys 2009 – 
2011 i que suma un total de 3.833.092,87€. Així mateix, insta a Sorea i als Serveis tècnics de 
l’Ajuntament a dur a terme la relació dels actius dels anys 2009-2010-2011 especificant: tipus 
d’actiu segons règim d’amortització/temps de vida útil (xarxa de distribució, edificis, 
telecomunicacions, etc.), any d’incorporació de l’actiu al servei, import de cada una de les 
incorporacions al registre, si es tracta d’actius revertibles o no i la proposta de la forma en que es 
repercutiran les inversions aprovades en tarifes.

Donant continuïtat al treball de revisió de les inversions executades pel concessionari, en data 27 
d’abril de 2021, s’emet un nou informe tècnic de revisió de les inversions del servei d’abastament 
pels anys 2012 -2020 i per tant, aquestes queden actualitzades fins a l’any en curs. Les 
conclusions d’aquest informe són:

“Les inversions, el detall de les quals s’ha desenvolupat en la part expositiva de l’informe, s’han 
aprovat en base a l’anàlisi de la documentació que el concessionari ha facilitat en concepte de 
certificació d’obra, as built’s, les inversions ja informades i aprovades per tècnics municipals, 
els informes explicatius que ha aportat el concessionari i les reunions de treball mantingudes 
entre els tècnics de Sorea i de l’Ajuntament.

Les inversions del Servei d’Abastament reconegudes en aquest informe per el període 2012-
2020 queden resumides a la següent taula:

(....)

Aquestes inversions s’hauran d’incorporar al servei d’abastament municipal incrementant el 
registre auxiliar dels actius en la mesura en què correspongui. És a dir, el concessionari fruït 
d’aquest informe haurà de revisar les inversions que consten com a actius al servei i hi afegirà 
les que aquí es conformen i no estaven incorporades. 

Posteriorment caldrà que el concessionari i l’Ajuntament treballin la relació d’aquests actius 
especificant:

 tipus d’actiu segons règim d’amortització/temps de vida útil (xarxa de distribució, edificis, 
telecomunicacions, etc.)

 any d’incorporació de l’actiu al servei
 import de cada una de les incorporacions al registre
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 si es tracta d’actius revertibles o no

Caldrà que L’Ajuntament emeti informe i aprovi aquesta relació i la forma en que es 
repercutiran les inversions aprovades en tarifes.

(....)

Per tant, es vol fer incís, en la necessitat de retornar al ritme d’execució d’obres que permet el 
nostre escenari tarifari, ja que tècnicament, s’entén com a una de les branques prioritàries de 
l’activitat del concessionari en el marc del contracte vigent i que ha de permetre seguir garantint 
la prestació del servei de forma eficient.  

Es recomana consensuar amb el concessionari el procediment definit al punt 6 de l’informe 
“Propostes de millora de la gestió d’inversions del servei d’abastament d’aigua de Rubí”, 
concretament terminis i documentació associada a la gestió d’inversions, així com el règim de 
penalitzacions econòmiques en les liquidacions de les obres en cas d’incompliment i formalitzar 
aquest acord de forma específica, amb l’objectiu d’assolir una sistemàtica de la gestió 
d’inversions més eficient i convenient tant per l’Ajuntament com pel concessionari.” 

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals i del regidor 
delegat de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal de data 12 de maig de 
202,1informe jurídic de data 11 de maig de 2021 i informe tècnic de data 30 d’abril de 2021 que 
consten a l’expedient.

Per tot això, 

S’ACORDA: 

1. Aprovar l’import econòmic de les inversions del període 2012-2020 que es relacionen a 
continuació:

EXERCICI 2011 - 4T TRIM

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     13.960,88 €
Escomesa contraincendis     2.076,69 €
Escomesa múltiple     12.752,49 €
Escomesa industrial     1.181,55 €
Connexions municipals     1.457,23 €
Renovació hidrants     11.047,53 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.476,37 €

EXERCICI 2012

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ
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Escomesa individual domèstica     46.936,42 €
Escomesa contraincendis     7.305,64 €
Escomesa múltiple     28.337,51 €
Escomesa industrial     5.132,37 €
Connexions municipals     3.773,69 €
Renovació hidrants     8.838,03 €
Sectorització (Castellnou)     271,44 €
Renovació xarxa Camí Campament 53.922,85 € 64.415,94 €   64.415,94 €
Renovació xarxa Av. Can Fatjó  111.906,47 €   111.906,47 €
Renovació xarxa Pl Ocells  35.954,69 €   35.954,69 €
Renovació xarxa Av. Les Torres - Pl Nens 50.029,63 € 49.481,39 €   49.481,39 €
TOTAL 103.952,48 € 261.758,49 € 0,00 € 0,00 € 362.353,59 €

EXERCICI 2013

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     40.556,45 €
Escomesa contraincendis     19.614,03 €
Escomesa múltiple     27.227,47 €
Escomesa industrial     4.854,59 €
Connexions municipals     1.657,48 €
Renovació hidrants     4.419,01 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.329,03 €

EXERCICI 2014

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     17.061,20 €
Escomesa contraincendis     22.852,26 €
Escomesa múltiple     6.522,65 €
Escomesa industrial     3.343,78 €
Connexions municipals     529,51 €
Telelectura     8.746,50 €
Renovació xarxa C/Can Bosch 4.573,54 € 5.015,07 €   5.015,07 €
TOTAL 4.573,54 € 5.015,07 € 0,00 € 0,00 € 64.070,97 €

EXERCICI 2015

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     18.243,99 €
Escomesa contraincendis     15.275,21 €
Escomesa múltiple     14.514,70 €
Escomesa industrial     3.895,61 €
Connexions municipals     2.641,70 €
TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54.571,21 €

EXERCICI 2016

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     23.414,14 €
Escomesa contraincendis     18.315,53 €
Escomesa múltiple     16.718,25 €
Escomesa industrial     4.774,23 €
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Connexions municipals     4.400,24 €
Renovació xarxa Sant Sebastià PIFS9 41.277,82 € 39.811,42 €   39.811,42 €
Renovació xarxa c Terrassa - PIFS9 54.892,42 € 53.504,39 €   53.504,39 €
Renovació xarxa abastament C/Nou 157.887,57 € 123.433,55 € 2.000,00 € 2.300,00 € 127.733,55 €
Substitució canonades aigua potable c. cal 
Gerrer 41.870,58 € 57.544,27 € 600,00 € 900,00 € 59.044,27 €
Renovació canonades aigua potable Mare de 
Déu de Fàtima 10.958,62 € 9.588,10 €   9.588,10 €
Renovació xarxa c. Bartrina 116.110,82 € 112.714,38 € 2.000,00 € 2.200,00 € 116.914,38 €
TOTAL 422.997,83 € 396.596,11 € 4.600,00 € 5.400,00 € 474.218,50 €

EXERCICI 2017

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     31.994,34 €
Escomesa contraincendis     43.079,38 €
Escomesa múltiple     20.218,30 €
Escomesa industrial     2.985,92 €
Connexions municipals     11.728,79 €
Renovació xarxa Pintor Coello 96.966,22 € 102.585,13 € 1.930,00 € 2.900,00 € 107.415,13 €
Renovació xarxa C/Balmes (entre Cervantes i 
Llobateres) 57.519,76 € 40.117,48 € 1.200,00 € 2.192,03 € 43.509,51 €
Projecte subconduccio Riera Rubi pel c Can 
Serra 139.433,77 € 207.799,19 € 2.800,00 € 3.300,00 € 213.899,19 €
Renovació xarxa c. Joaquim Blume 63.573,22 € 40.744,29 € 1.800,00 € 2.700,00 € 45.244,29 €
Renovació xarxa aigua potable al carrer 
Alacant 36.957,04 € 38.674,88 €   38.674,88 €
Renovació PVC63 c. Méndez Núñez - vinculada 
a PI-2016-2018 12.079,69 € 11.622,17 €   11.622,17 €
Renovació PVC90 i 110 c. Unió - vinculada a PI-
2016-2018 34.852,28 € 31.554,22 €   31.554,22 €
TOTAL 441.381,98 € 473.097,36 € 7.730,00 € 11.092,03 € 601.926,12 €

EXERCICI 2018

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     39.005,59 €
Escomesa contraincendis     12.566,88 €
Escomesa múltiple     16.351,00 €
Escomesa industrial     2.057,49 €
Connexions municipals     6.269,16 €
Renovació hidrants     21.389,42 €
Renovació PVC75 c. Maximí Fornés  - 
vinculada a PI-2016-2018 19.361,27 € 17.055,85 €   17.055,85 €
Renovació PE40 c. Torrent de l'Alba - vinculada 
a PI-2016-2018 19.130,20 € 29.559,68 €   29.559,68 €
Renovació xarxa abastament carrer Doctor 
Robert_Fase 1 37.959,55 € 19.790,08 €   19.790,08 €
Renovació de la vàlvula de sectorització de la 
impulsió d'Abrera 1 39.651,92 € 54.008,35 €   54.008,35 €
Sectorització urbanització Els 
Avets_Creuament carrer Canari 16.900,54 € 12.042,06 €   12.042,06 €
Renovació xarxa d'abastament d'aigua potable 
al Passatge Schubert 15.621,19 € 11.894,68 €   11.894,68 €
Ampliació xarxa Pla dels Segadors 9.698,72 € 6.611,82 €   6.611,82 €
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Sectorització urbanització Els 
Avets_Creuament carrer Gavina 14.117,43 € 8.095,14 €   8.095,14 €
Abastament carrer Doctor Robert_Fase 2 98.197,18 € 83.822,15 € 1.470,00 € 2.100,00 € 87.392,15 €
By Pass Cova Solera 44.241,55 € 43.621,28 €   43.621,28 €
Renovació Bomba Abrera 1 18.819,00 € 18.819,00 €   18.819,00 €
Renovació de la xarxa IES 25 setembre 6.473,79 € 5.092,82 €   5.092,82 €
Nova vàlvula a l´av. Castellbisbal amb el carrer 
Barranc 11.131,27 € 6.933,71 €   6.933,71 €
TOTAL 351.303,61 € 317.346,62 € 1.470,00 € 2.100,00 € 418.556,16 €

EXERCICI 2019

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     36.822,04 €
Escomesa contraincendis     27.524,57 €
Escomesa múltiple     25.369,44 €
Escomesa industrial     10.148,62 €
Connexions municipals     3.874,39 €
Renovació hidrants     1.782,45 €
Renovació xarxa Lourdes 129.140,72 € 110.862,42 € 1.990,00 € 3.590,00 € 116.442,42 €

Renovació carrer Cadmo_Escomeses casetes 52.230,67 € 41.217,27 € 1.290,00 € 2.100,00 € 44.607,27 €
Renovació xarxa Federico García Lorca_PI 
Ajuntament 36.473,42 € 36.943,80 €   36.943,80 €
Demolició caseta bombament 25 de set 18.239,96 € 16.121,49 € 1.238,40 € 1.600,00 € 18.959,89 €
TOTAL 236.084,77 € 205.144,98 € 4.518,40 € 7.290,00 € 322.474,89 €

EXERCICI 2020

INVERSIÓ
IMPORT 

PROJECTE
IMPORT 

LIQUIDACIÓ
COST RED. 
PROJECTE

COST DO 
+CSS

TOTAL 
INVERSIÓ

Escomesa individual domèstica     33.077,60 €
Escomesa contraincendis     19.785,75 €
Escomesa múltiple     12.700,00 €
Escomesa industrial     8.952,66 €
Connexions municipals     2.825,31 €
Renovació hidrants     1.782,45 €
Renov. Xarxa pont  Can Sant Joan 29.583,97 € 20.480,94 €   20.480,94 €

Implantació del CRA a les instal·lacions de Rubí  61.659,72 €   61.659,72 €
TOTAL 29.583,97 € 82.140,66 € 0,00 € 0,00 € 161.264,43 €

TOTAL: 2.600.241,27€.

2. Instar a AGBAR i als Serveis tècnics de l’Ajuntament a dur a terme relació dels actius dels 
anys 2012-2020 especificant: tipus d’actiu segons règim d’amortització/temps de vida útil (xarxa 
de distribució, edificis, telecomunicacions, etc.), any d’incorporació de l’actiu al servei, import de 
cada una de les incorporacions al registre, si es tracta d’actius revertibles o no i la proposta de 
la forma en que es repercutiran les inversions aprovades en tarifes.

3. Traslladar el present acord a la Intervenció general de l’Ajuntament.
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4. Notificar el present acord a la mercantil AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona 
SAU, en qualitat de concessionària del Servei Municipal d’abastament d’aigua de Rubí.

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 10 (PSC-CP) i 3 (ECP-RUBI) 
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 7 (ERC-AM), 3 (C’s),1 (VR) i 1 (AUP) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta

21. ASSUMPTES URGENTS

No es presenten assumptes urgents.

B) PART DE CONTROL

22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL 
PER A L’ELABORACIÓ D’UN MANUAL D’ACTUACIÓ I DISSENY DE LA VIA PÚBLICA 
AL NUCLI URBÀ I A LES URBANITZACIONS EXP. 26/2021/MOC

L’evolució i el creixement de Rubí ha fet que els carrers que s’han anat formant hagin tingut 
formes i dissenys molt diversos. Carrers de vorera ampla amb arbres, carrers de vorera estreta 
amb arbres, carrers sense arbres, carrers amb bancs, carrers sense bancs... Podem anar 
afegint un llistat d’elements que han anat generant un reguitzell de formes i figures que van des 
de les més anodines i grises a algunes atapeïdes de colors. Analitzar per què s’ha arribat a 
aquesta situació és molt senzill: encara hi ha carrers que tenen la mateixa fisonomia del segle 
XIX o XX, quan van néixer, i així s’han quedat. D’altres que ja van néixer més recentment, 
sobre tot a partir dels anys vuitanta, van donar la prioritat absoluta en el seu disseny als 
vehicles. Plantejar-se qüestions com que una cadira de rodes pogués passar per una vorera o 
que un carrer pogués tenir testos amb flors, era impensable. A més a més, a dia d’avui tenim 
barris sencers on els pals de telèfon i d’enllumenat públic ocupen, de forma totalment arbitrària, 
un munt de voreres i carrers. La preocupació per eliminar-los ha estat pràcticament nul·la, a 
expenses d’unes companyies monopolistes i d’uns governs municipals poc interessats en 
aconseguir-ho.

Així doncs, a dia d’avui, molts carrers de Rubí, tant del nucli urbà com de les urbanitzacions, 
producte d’aquesta evolució i d’accions polítiques tant antigues com actuals, encara tenen 
voreres molt estretes i en mal estat. Així ho constata el Pla de Mobilitat Urbana. En ell es diu 
que un 23% dels carrers de Rubí tenen voreres no accessibles, per les que no hi passa ni un 
cotxet, i que un 41% de les voreres són millorables. En definitiva, que al 64% de les voreres de 
Rubí els cal alguna millora. 
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A banda del mal estat de moltes de les voreres de la nostra ciutat, cal afegir que el disseny de 
qualsevol dels elements d’un carrer de Rubí delata la gran dispersió de criteris apareguts en la 
realització de les obres que els han conformat. I el resultat ha estat un conglomerat similar a un 
catàleg d’ambients, formes, colors, textures i materials molt diversos, i paràmetres com la 
perspectiva de gènere o la tercera edat no s’han tingut en compte. 

Per tots aquests motius, en l’elaboració del Manual d’Actuació i Disseny de la Via Pública 
cal que s’incloguin una sèrie d’aspectes importants que s’haurien de contemplar en el disseny 
de l’espai públic:

 Sostenibilitat: la utilització de materials que s’allunyin del petroli, la possibilitat que el 
manteniment i/o la substitució dels elements d’un carrer, des del paviment fins als fanals, 
compleixin amb un mínim de sostenibilitat. 

 Accessibilitat universal: el simple compliment de les lleis existents en matèria 
d’accessibilitat no és suficient, ja que a l’hora de dissenyar els espais no ho contemplen tot. 
Ens calen mirades més acurades i un tractament específic de cada lloc. Totes les persones 
amb algun tipus de dificultat (ceguera, mobilitat reduïda...) han d’estar incloses en l’ús de 
l’espai públic (disseny inclusiu).

 La perspectiva de gènere: el disseny dels carrers oblida la perspectiva de gènere. La 
manera en com les dones utilitzen l’espai públic, quan l’utilitzen, les dificultats que tenen, etc., 
s’ha de tenir en compte a l’hora de pensar els diferents espais.

 La infància: sempre es parla de la infància com a gran usuària de l’espai públic, però 
massa sovint es limita a la discussió dels tipus de jocs, de si s’ha de posar sorra o no. 
Proposem recuperar l’espai públic perquè els infants juguin però també puguin anar a l’escola 
amb seguretat. Que els pares no hagin de portar-los amb cotxe fins a la porta de l’escola, per 
exemple. I posar rètols no és suficient, calen altres mesures.

 La gent gran: si volem un urbanisme inclusiu hem de pensar també en les 
característiques d’aquesta franja d’edat. La necessitat de què en tot trajecte de vianants 
existeixin zones de descans, n’és un exemple.

 L’esperit de col·lectivitat: a la via pública sovint manquen espais de col·lectivització, 
per això, hem de recuperar carrers i places com a lloc de trobada. 

 La sensació de seguretat: no és el mateix un descampat sense llum que una plaça o 
carrer ben il·luminats i ben delimitats. Està demostrat que la sensació de seguretat augmenta 
en entorns rics amb activitats diverses, que en carrers buits sense locals ni botigues. Un altre 
element a tenir en compte seria la col·locació de càmeres de seguretat a la via pública.

 La il·luminació:  a part de ser molt important pel que fa a seguretat, la il·luminació té 
altres components. No es el mateix il·luminar un carrer per on passen cotxes que un exclusiu 
de vianants. Amb el simple càlcul no n’hi ha prou, cal veure el caràcter de l’espai, l’ús que se’n 
fa, per determinar com han de ser els fanals, la intensitat, els punts foscos...

 El confort dels usuaris: a l’estiu es necessiten ombres i a l’hivern a l’inrevés, cal que el 
sol arribi al màxim. El confort de la ciutadania ha de ser prioritari en el disseny dels espais.

 El disseny global de l’espai: cada espai ha de distribuir-se de forma clara. Carrers 
amb plataforma única o sense, carrils bici segregats o no...  La prioritat en el disseny dels 
espais ha de ser les persones i les seves necessitats.
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 Els complements necessaris a l’espai públic i el seu disseny: bancs, papereres, 
senyalitzacions, endolls de càrrega de mòbils, jocs infantils, fonts, quioscs d’informació o de 
venda, tanques... Cal establir criteris clars de disseny que corresponguin a una única ciutat i de 
qualitat. Els materials a utilitzar en els paviments i la resta d’elements, les dimensions, els 
colors, les textures, quina relació han de tenir amb el tipus d’espai al que pertanyen.

 Els elements verds: l’arbrat i les flors de l’espai públic han d’estar ben pensats. Per 
proporcionar ombres allà on siguin necessàries, o per generar vistes enriquidores del paisatge 
urbà. L’element verd no ha de ser un element que només serveixi per omplir testos, sinó que ha 
de servir per millorar l’entorn on es troba situat. Les plantes oxigenen, donen color, donen vida. 

 Els vehicles motoritzats: tal com diu el Pla de Mobilitat Urbana s’han de jerarquitzar 
els carrers i establir quins són de trànsit rodat, quins són d’accés veïnal... A dia d’avui hi ha un 
munt de senyals tipus s-28 posades sense un criteri clar i la majoria de vehicles que hi circulen 
no compleixen amb la normativa de circulació. Redissenyar els espais facilitaria el compliment 
d’aquesta normativa. 

 Les bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal: el Pla de Mobilitat Urbana no 
acaba de definir amb exactitud per on han de circular les bicicletes i vehicles de mobilitat 
personal. Abans de poder dissenyar un carrer cal que el PMU defineixi uns criteris clars en 
aquest sentit. Si s’estableixen carrils bici caldrà dir com han de ser, si han de ser segregats, 
com ha de ser el seu paviment i com s’han de comportar els usuaris quan no tinguin carrils 
específics i hagin de conviure amb els vianants.

 Les instal·lacions que van pel carrer: cal una ordenança que reguli tant les 
instal·lacions que van en façana com les soterrades, per tal que les companyies sàpiguen com 
han de procedir.

Pels motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents ACORDS:

S’ACORDA: 
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PRIMER. Elaborar un estudi que digui quins són els espais i elements de la via pública 
(mobiliari, voreres, arbrat, panots...) que requereixen una reparació o un nou disseny, ja sigui 
pel seu estat de mala conservació o per no respondre als mínims criteris observats en un 
manual de disseny. Aquest estudi hauria d’incloure la priorització de la reparació o el disseny 
d’aquests espais i elements en base a criteris tècnics. 

SEGON. Elaborar, en el termini màxim d’un any, un Manual d’Actuació, Disseny i Estètica de la 
Via Pública que tingui en compte els aspectes següents:
 La sostenibilitat

 L’accessibilitat universal

 La perspectiva de gènere

 La infància

 La tercera edat

 L’esperit de col·lectiu

 La sensació de seguretat

 La il·luminació

 El confort dels usuaris

 El disseny global de l’espai

 Els complements necessaris a l’espai públic i el seu disseny

 Els elements verds

 Els vehicles motoritzats

 L’ús de les  bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal

TERCER. Generar un espai de participació amb artistes, creadors locals, associacions de veïns 
i ciutadania en general, sensibilitzada amb l’espai públic, per tal que puguin fer propostes i 
valoracions que se sumin a les tasques tècniques que s’estiguin realitzant. 

La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 7 (ERC-AM), 3 (C’s) i 1 (VR)
–  Vots en contra: 10 (PSC-CP) i 3 (ECP-RUBI) 
–  Abstencions: 1 (AUP) 

La moció no s’aprova per majoria absoluta

23. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EN COMÚ PODEM, PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CIUTADANS I VEÏNS 
PER RUBÍ PER A LA ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I 
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POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I 
SOCIALMENT JUSTA EXP. 27/2021/MOC

Els Grups d’En Comú Podem i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la següent moció per escrit, 
per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va aprovar la declaració per a una 
Recuperació Verda i Socialment Justa. A aquesta declaració que es reprodueix més endavant 
en aquesta mateixa moció, s’estableixen uns principis generals que es proposa siguin rectors 
de les actuacions encaminades a la reactivació social i econòmica postpandèmia de COVID-19. 

El mateix setembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Rubí va aprovar el Pacte per a la 
recuperació social i econòmica de la ciutat de Rubí post Covid-19, un document que reunia 
més d’un centenar d’accions valorades en prop de 9 milions d’euros i que s’estructuren al 
voltant de cinc eixos: Persones, Competitivitat, Desenvolupament ODS, Valors i Ajuntament. 
Aquest Pla ja recollia en bona mesura els principis de la declaració de la Xarxa de Municipis i 
és, en coherència amb la nostra participació a la Xarxa i con a reafirmació del nostre 
compromís amb la sostenibilitat que proposem que l’adhesió del nostre Ajuntament a 
l’esmentada declaració que reproduïm a continuació:

DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER 
UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials impensables 
ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències encara difícils de 
valorar.

Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per limitar 
l'escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent de les emissions de gasos 
amb efecte d’ hivernacle. La Comissió Europea va presentar llavors el Pacte Verd Europeu, un 
full de ruta per assolir, el 2050, una Europa neutra en emissions. La COVID-19 ha fet 
replantejar moltes polítiques públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació 
de 750.000 milions d'euros que vol construir una Europa més verda, inclusiva, digital i 
sostenible, i que vol enfortir la resiliència enfront de crisis futures.

Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant plantem la llavor 
de la recuperació que ha de germinar un cop superat el coronavirus. Una recuperació verda, 
justa i perdurable, que ha d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, 
l’economia circular, la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat 
urbana, un sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la 
crisi.

Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucions als reptes ambientals i socials i oportunitats 
d’estímul econòmic.

La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides. 
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És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM:
 INCORPORAR la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques de reactivació 

econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites a curt i llarg termini.
 REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel 

Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més justa a través de l’autoconsum i 
les energies renovables, la fiscalitat municipal i el suport a totes les iniciatives, especialment als 
col·lectius vulnerables i a les comunitats energètiques locals.

 POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions específiques per als 
polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, la compra pública sostenible i les 
polítiques de prevenció i recollida selectiva de residus, amb garanties de seguretat i higiene. 
AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut. Apostar per un 
transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà obert a la gent, voreres més 
amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una major connexió amb l’entorn natural.

 PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina de resiliència 
i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi ambient saludable i 
promoure les infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics.

 DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts socials i 
ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte local.

 REPENSAR l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions a la crisi, 
d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS, mitjançant les 
metodologies innovadores i virtuals.

Per tot això,

ENS INSTEM a presentar la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per una RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA als plens municipals, a 
adaptar els compromisos a la realitat municipal i a NOTIFICAR l’acord a la presidència de la 
Xarxa.

La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar abans que 
s'accelerin, la del coronavirus i la de l'escalfament global. És el moment idoni per reforçar i 
orientar adequadament les polítiques públiques. ARA MÉS QUE MAI.
20a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Barcelona, 15 de 
setembre del 2020

És per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents ACORDS:

S’ACORDA: 

1. L’adhesió del nostre Ajuntament a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

2. Comunicar aquest acord a la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

La votació dóna el següent resultat: 
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La moció  s’aprova per unanimitat.

24. MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A L’ADHESIÓ A L’ACORD DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL PER L’IMPULS DE LA VIA VERDA DEL 
VALLÈS EXP. 28/2021/MOC

Els Grups d’En Comú Podem i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la següent moció per escrit, 
per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 18 de març de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’acord relatiu a L’Impuls 
de la Via Verda del Vallès. Aquest text és el resultat del treball conjunt dels municipis i resultat 
de les aportacions i consens dels representants dels ajuntaments de Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell,  Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del 
Vallès i Terrassa.
Per tal de donar més força a la petició conjunta davant la Generalitat i confirmar el compromís 
del nostre municipi amb la protecció del territori natural de la nostra comarca proposem al Ple 
confirmi aquest recolzament.
La Via Verda del Vallès dona genera un corredor natural que permet l’accés del terme 
municipal de Rubí tant a Collserola com a l’àmbit de Sant Llorenç de Munt, a través de la Serra 
de galliners. Aquest entorn configura un espai de pas que requereix especial protecció donada 
la gran pressió urbanística i d’infraestructures existent a la nostra comarca. A la nostra ciutat, a 
més, resulta especialment estratègic ja que el domini de la Via Verda limita amb l’espai de Can 
Sant Joan i la seva preservació, juntament amb la garantia de que el domini de Can Sant Joan 
del terme de Rubí tingui un ús obert a la ciutadania, generaria un continu progressiu i directe de 
l’espai urbà al natural, amb una gradació equilibrada d’usos. La preservació d’aquest espai 
verd, compatible amb usos forestals i agrícoles, contribuiria a la millora de la qualitat de l’àire i 
la salut de les persones.

Per tot plegat proposem l’adhesió del Ple de Rubí al següent acord:

ACORD DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL PER A L’IMPULS 
DE LA VIA VERDA DEL VALLÈS:
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
 
1. Antecedents de fet 

La Via Verda del Vallès és una proposta territorial de connectivitat ecològica i paisatgística 
llargament reclamada pels ciutadans i ciutadanes del Vallès des de l’any 1996, quan el Fòrum 
Terrassenc per a la Protecció i Ordenació del Medi Natural i del Paisatge va presentar-la als 
agents del territori. 
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La proposta sorgeix de la necessitat de generar i aprovar un document territorial que fomenti 
els valors paisatgístics de la plana vallesana i la connectivitat entre la serralada Prelitoral i la 
Litoral.

En aquest sentit, l’any 1997 es van realitzar les primeres Conferències d’espais naturals de la 
Plana del Vallès, a Terrassa, centrades en l’ordenació territorial i la cerca d’estratègies per a la 
protecció dels espais naturals. 

Aquesta idea ha estat força present en tots els debats territorials i el 2006 la Direcció General 
del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va formular una proposta d'actuació en què es 
van delimitar els límits de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt. 

L’any 2007 van tenir lloc les segones Conferències d’espais naturals de la Plana del Vallès a 
Sabadell que van tractar la transformació del paisatge, la riquesa natural de la plana, la 
planificació i protecció del territori i l’activitat agrària.

Al 2019, es van reunir els regidors i tècnics de medi ambient d’alguns ajuntaments del 
Vallès Occidental per recuperar el projecte Espai Natural Via Verda Collserola-Sant 
Llorenç del Munt. La reunió va tenir lloc el 27 de març d’aquell any a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i els assistents van acordar seguir treballant de cara a la III 
Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès, que es va celebrar els dies 2 i 
3 de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquestes conferències es va fer 
una revisió de les anteriors edicions, fent un repàs de les diferents actuacions i 
reivindicacions dels darrers 20 anys i l’estat del territori vallesà, amb l’objectiu 
d’impulsar instruments de gestió per avançar en la protecció dels espais naturals de la 
Plana del Vallès.

Es tracta d'una àrea de molt interès per poder consolidar a la plana del Vallès espais lliures de 
tipus agrícola, boscos i alguns espais urbans, dels quals, tot i contenir algunes edificacions, el 
seu caràcter és el d'espai lliure i no el de continu urbà. Es tracta de 17 quilòmetres des de 
pràcticament el peu de la Mola fins a les portes del Parc de Collserola. La seva extensió 
comprèn les planes entre Sabadell i Terrassa, la Serra de Galliners entre Rubí i Sant Quirze i 
les planes entre Cerdanyola i Sant Cugat.

Davant l´ús més intensiu dels espais lliures i naturals de la nostra comarca arran de la 
COVID19 i en un context d’emergència climàtica en que pren més rellevància que mai la 
necessitat de protegir la biodiversitat, entenem que és el moment idoni per a preservar espais 
lliures del Vallès Occidental que ajudin a mantenir el seu caràcter i envoltar les ciutats i pobles 
de la nostra comarca d'espais de qualitat. 

Les cocapitals de la comarca ja han fet passos importants en la preservació d’espais lliures de 
les seves ciutats amb l’aprovació i desplegament del Parc Agrari de Sabadell i l’Anella Verda de 
Terrassa. La Via Verda del Vallès suposa estendre aquesta visió i aquesta necessitat al conjunt 
de la comarca des del consens i la concertació territorial.

Alhora, la Via Verda del Vallès és també una oportunitat per a la dinamització econòmica de la 
comarca; tant des del punt de vista del turisme, com de l’activitat agrícola o industrial. Les 
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empreses i les diferents activitats econòmiques disposen de l’oportunitat de gaudir d’un entorn 
de qualitat i d’un paisatge que crea identitat en un àmbit metropolità, alhora que ajuda a definir 
una “marca” de qualitat ambiental que dóna valor afegit.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat el 2010 empara aquest connector així com la 
recent Llei del Sòl Agrari dóna cobertura a la dinamització i impuls dels espais naturals i 
agrícoles.

La situació generada per la COVID19 no pot deslligar-se dels problemes de destrucció de 
biodiversitat i de la crisi climàtica actual. Més que mai, el binomi natura i salut es posa en relleu 
i fa evident com la conservació i protecció dels espais naturals està totalment lligada a la salut i 
benestar de la ciutadania.

2.- Fonaments de dret:
La normativa aplicable és la següent:

- Article 29 del Decret Legislatiu 2/2003., de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text 
Refós de La Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLCOCC)

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords,

Primer: SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
la definició dels límits de la Via Verda del Vallès com a corredor verd.
Segon: SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
la redacció i aprovació d’una figura de protecció de la Via Verda del Vallès, així com d’un Pla 
Director Urbanístic dels espais lliures, entenent com a tals els espais agraris, forestals i 
naturals.
Tercer: INSTAR el mateix departament, a comptar amb la participació dels ajuntaments dels 
municipis per on discorre la Via Verda del Vallès, en tots els treballs esmentats al primer i 
segon acords.
Quart: INSTAR el mateix departament a què una vegada aprovats els plans, participi a la taula 
de treball que constitueixi el Consell Comarcal amb els ajuntaments, per al seguiment conjunt. 
Aquesta Taula s’encarregarà d’elaborar i consensuar un Pla de Treball que situï les prioritats 
d’actuació a nivell local i supramunicipal per al desenvolupament de la Via Verda del Vallès.
Cinquè: INSTAR els ajuntaments afectats, de les poblacions de Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del 
Vallès i Terrassa, a adoptar el present acord pels respectius plenaris municipals.
Sisè: TRASLLADAR els presents acords als ajuntaments afectats, i al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents ACORDS:
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S’ACORDA: 

1. L’adhesió del nostre Ajuntament a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès per a 
l’Impuls de la Via Verda del Vallès.

2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès

3. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya

25. MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS INICIALMENT PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR PER L’EQUITAT EN L'ACCÉS ALS 
ESPECTACLES CULTURALS DE LA CIUTAT EXP. 29/2021/MOC

Un dels efectes de l’adaptació de l’activitat social i cultural a la situació de Covid19 que estem 
vivint és l’accés a espectacles i actes de la ciutat es fa amb reserva prèvia. El sistema habitual 
de venda o aquisició d’entrades que es fa servir a Rubí és el que s’utilitza a la immensa majoria 
d’espectacles culturals i artístics promoguts des de les administracions públiques, tant en 
espais tancats com en recintes a l’aire lliure.

Fins el moment, les entrades s’atorguen en ordre d’inscripció i, malgrat que es fa certa reserva 
d’entrades per taquilla a espectacles de La Sala, i es farà el mateix amb els de la Festa Major 
2021, precisament amb la intenció de reduir la desigualtat d’accés causada per la bretxa digital, 
el sistema ha suposat que en els casos d’esdeveniments que per un o altre motiu generen 
expectativa, les entrades queden esgotades en un termini relativament breu de temps. Aquest 
fou el cas de l’arribada dels Reis Mags, i preveiem que pot ser el cas d’alguns dels actes de la 
Festa Major 2021. Amb anterioritat a la crisi de la pandèmia vam viure ja queixes pel ràpid 
exhauriment de les entrades a activitats com per exemple el concert de petit format d’Amaral a 
La Sala el novembre del 2019.

En d’altres activitats com les actuacions d’estiu, els concerts a l’Ateneu i d’altres espectacles, 
les entrades també queden exhaurides tot sovint, però de forma més lenta. 

Com en d’altres transformacions accelerades per la crisi de la Covid19 l’accés a espectacles i 
activitats a través d’inscripcions per internet pot consolidar-se, ja què facilita la gestió de 
l’aforament de molts esdeveniments a les entitats o institucions que els organitzen, així com la 
reserva de lloc a bona part de la ciutadania. 

Ara bé, el sistema genera inequitats per diversos motius, especialment en aquelles activitats on 
es preveu més demanda:

1 L’horari en el què s’inicia la inscripció limita la participació de part de la ciutadania, per 
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motius laborals o altres.
2 La inscripció no es reparteix en el temps o diversos horaris, sinó que es manté activa 

fins que s’exhaureix.
3 Les persones amb dificultats per accedir als sistemes d’inscripció, ja sigui pel grau de 

competència digital o per què tenen menor accés a la informació de les activitats 
públiques que es publiciten eminentment a xarxes socials en queden també excloses.

Possiblement, certa manca de corresponsabilitat ciutadana respecte als recursos públics, unida 
amb la rapidesa amb la que s’han de fer les reserves per a poder obtenir plaça, provoca que 
s’adquireixin entrades que no se sap del cert si s’utilitzaran. Per això, en molts casos, ens 
trobem un percentatge de manques d’assistència posterior que poden ser rellevants en alguns 
espectacles, deixant persones interessades sense reserva mentre que resten cadires sense 
ocupar als espectacles. Les diverses institucions públiques, i també l’Ajuntament de Rubí, 
estan fent debats per a reduir aquest “absentisme”, com per exemple la possibilitat de cobrar 
1€ per entrada, retornable si s’assiteix a l’espectacle o s’alliberi l’entrada. Per la complexitat 
d’aquesta mesura, que pot ser interessant, no la incloem en aquesta moció.

A més, en alguns espectacles es reserva una quantitat d’entrades que pot arribar a ser força 
significativa per a càrrecs electes i familiars. Entenem que part dels actes requereixen de la 
representació de la institució, però pensem que aquest paper és el que té atorgat Alcaldia o en 
qui aquesta delegui o bé el càrrec electe responsable de l’esdeveniment, i no tota la resta de 
membres del Ple Municipal. 

La participació ens els actes culturals de la ciutat genera arrelament i implicació en el municipi i 
enforteix els vincles comunitaris. A més, com s’ha reivindicat des del sector cultural durant tota 
la pandèmia, la cultura és generadora de salut. Així, l’accés de la població de la ciutat a la 
cultura local a través (entre d’altres) de les activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament és 
essencial per al desenvolupament social i cultural del nostre municipi.

És per tot això que el grup municipal de l’Alternativa d’Unitat Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents ACORDS: 

S’ACORDA: 

En el cas d’activitats gratuïtes,

PRIMER. Que l’atorgament d’entrades per aquells esdeveniments on es preveu el seu ràpid 
esgotament es realitzi per sorteig, un cop esgotat el termini d’inscripció.

SEGON. Que el termini d’inscripció tingui, sempre que sigui possible, una durada d’almenys 
una setmana completa, perquè les persones es puguin apuntar en dies i horaris diferents. 

TERCER. Que es puguin fer inscripcions de grup (determinant la quantitat màxima de 
persones) per tal que un cop fet el sorteig les colles o unitats de convivència hi puguin assistir 
acompanyades.
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QUART. Que les invitacions als actes es limitin a les persones i una o dues acompanyants que, 
per motiu del seu càrrec, siguin indispensables, com és el cas de la representació de la ciutat a 
través d’Alcaldia o en qui aquesta delegui. 

CINQUÈ. Que s’acompanyi la venda d’entrades amb sensibilització sobre el valor dels recursos 
i serveis públics i de l’accés equitatiu a la cultura.

En el cas d’activitats de pagament,

SISÈ. Si es valora que és viable jurídicament i tècnica: no permetre la compra d’entrades 
simultània per a més d’un espectacle en aquells casos en què es preveu molta demanda (per 
exemple: espectacles de FM al Castell i alguns de La Sala), per evitar l’acumulació d’entrades 
en les mateixes mans.

26. ASSUMPTES URGENTS

Es presenten al Ple dos assumptes urgents, en aquest cas cal l’aprovació de la urgència per 
poder fer la votació de la moció.

26.1 MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS INICIALMENT PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL EN COMÚ PODEM RUBÍ –GUANYEM  PER LA PROMOCIÓ I DEFENSA DELS 
DRETS HUMANS, LA CULTURA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA, AIXÍ COM LA 
RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES BÈL·LICS A TRAVÉS DE VIES NO VIOLENTES  EXP. 
30/2021/MOC

La votació de la urgència dóna el següent resultat: 

La urgència s’aprova per unanimitat

Són moltes les mocions i manifestos que des d’aquesta ciutat, a través del ple municipal, s’han 
aprovat  per condemnar violències i guerres, vulneració de Drets Humans i reclam de vies 
segures per les persones refugiades, així com la garantía dels seus drets. Ara ens toca tornar a 
fer-ho d’una forma conjunta, sota el prisma de la urgència donada la sincronia de molts focus 
de violència i vulneració de drets que s’acumulen. I ho fem des del convenciment, primer, de 
que com a ciutat som coneixedores de la importància dels valors de la pau, la no violència i la 
defensa dels Drets Humans per al conjunt de la ciutadania, i també de la necessitat de tornar 
de posar de manifest la seva defensa, una vegada més.

Els conflictes bèl·lics són, malauradament, una constant en el dia a dia de moltes persones al 
voltant del món, i algunes d’aquestes persones arriben o arribaran a ser veïns i veïnes de la 
nostra ciutat, i també és habitual que el focus informatiu marxi i torni segons criteris 
comunicatius, però també depenen d’interessos corporatius. Actualment, estem patint una greu 
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escalada de molts conflictes, alguns de nous, altres vells, i molts altres que es venien creant i 
no n’hem tingut notícia fins que han esclatat.

Ja sigui per mitjans de comunicació convencionals o bé xarxes socials, hem pogut veure les 
situacions de Iemen, Myanmar, Palestina, Sàhara Occidental , Xina, Colòmbia i un malaurat 
etcètera, i això ens alerta de les greus vulneracions dels Drets Humans, i també de la poca o 
nul·la implicació d’organismes internacionals que o bé no apliquen els seus propis acords, o bé 
miren cap a un altre costat, d’exemples en tenim massa com per poder fer aquestes 
afirmacions. I també estem veient com algunes d’aquestes vulneracions aprofiten els discursos 
de l’extrema dreta que fomenten una reestructuració de la memòria d’un passat que no és tan 
llunyà: l’apartheid d’Israel amb el poble palestí , o com un govern actua de forma violenta 
contra la seva pròpia població, com els darrers esdeveniments a Colòmbia o Myanmar.
Per molt que la resolució d’aquestes situacions s’escapi de les competències municipals, no 
podem ser indiferents, com a representats públics traslladem aquí el sentiment de solidaritat de 
la nostra ciutadania i posem així de manifest  el nostre compromís amb la defensa dels Drets 
Humans i és per això que proposem els següents acords:

S’ACORDA: 

1r. Manifestar com Ajuntament el nostre rebuig cap a tota acció violenta contra la població o 
objectius civils.

2n. Demanar com  Ajuntament  l’alto el foc als conflictes armats que avui existeixen al món i 
que es cerquin vies no violentes per la prevenció i la resolució dels conflictes.

3r. Manifestar i comprometre’ns com institució i com organitzacions polítiques d’aquest plenari, 
a promoure el discurs i la cultura de la promoció i defensa dels DDHH, de la cultura de la pau i 
la no violència, així com denunciar i condemnar les accions  racistes, xenòfobes i totalitàries.

4t. Instar als governs de la Generalitat i de l’estat que promoguin les iniciatives necessàries per 
exigir i executar el compliments dels acords internacionals que poden donar resposta a molts 
dels conflictes bèl·lics que hi ha en l’actualitat.

5è. Instar al govern de l’estat a fer una considerable disminució de la despesa militar a favor de 
la inversió social, i que es sumi a la suspensió de venta d’armes a la coalició saudí i

26.2 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICPALS D’AUP, ECP, ERC, C’s I VR EN DEFENSA DEL 
SISTEMA PÚBLIC DE SALUT I PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS SANITARIS A 
LA NOSTRA CIUTAT DE RUBÍ PROPOSTA DEL MOVIMENT PER UNES PENSIONS 
PÚBLIQUES DIGNES DE RUBÍ I RUBÍ PER LA SANITAT EXP. 31/2021/MOC

La votació de la urgència dóna el següent resultat: 

La urgència s’aprova per unanimitat



66

PROPOSEM
Atès que hem estat informats de la negociació existent entre Mútua de Terrassa i el Cat-Salut, 
per la renovació del conveni de col·laboració per la prestació de serveis, actualment en vigor i 
que finalitza al desembre d'aquest any 2021.

Atès que aquesta prestació de serveis a Rubí té el doble caràcter de serveis d'atenció primària 
CAP i serveis hospitalaris.

Atès que aquests dos serveis afecten una població de 31.399 persones a Rubí (dades 2019), 
per l'existència del Cap Rubí 1 de Mútua a Rubí i sent l'Hospital Universitari de Mútua de 
Terrassa a la ciutat de Terrassa, l'hospital de referència.

Atès la consideració que tenim els usuaris de l'atenció de la Mútua de Terrassa amb unes 
llargues llistes d'espera, de les més llargues de Catalunya, i no és per la pandèmia actual, ho 
és ja des de l'aplicació de l'Ordre SLT/102/2015 de 21 d'abril.

Atès l'incompliment de forma sistemàtica dels terminis establerts per les visites de capçaleres, 
especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

Atès el maltractament de què és objecte el personal sanitari amb l'únic objectiu d'incrementar el 
benefici de les empreses concertades, contractes precaris, escassetat de personal i 
retribucions menors amb relació al personal de l'Institut Català de la Salut (ICS) etc.

Atès l'opacitat de Mútua de Terrassa en la gestió: no hi ha control de CatSalut dels recursos 
públics, tant de professionals com de material, pacients que es desvien a l'assistència privada 
oferta per la mateixa Mútua de Terrassa i que aquesta barreja “públic-privada” comporta a una 
desigualtat de tracte entre els mateixos pacients.

Atès que el passat any 2020 es va anunciar el Pla Funcional CENTRE D'URGÈNCIES 
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, CUAP RUBÍ, per l'atenció a l'Àrea bàsica de Salut Rubí-Castellbisbal, 
amb una població diana de +- 87.629 persones (dades 2019).

Atès que aquest anunci de CUAP Rubí es pretén instal·lar en l'actual CAP Mútua Rubí 1 a on ja 
existeix un actual centre denominat, “Punt d'Atenció Continuada”, el que és conegut com a 
Servei d'urgències del CAP Mútua de Terrassa, amb una atenció l'any 2019 de 33.766 
pacients.

Atès que aquest CUAP instal·lat en CAP Mútua Rubí 1, i gestionat per Mútua de Terrassa, 
hauria d'atendre a tots els pacients de Rubí, també aquells que corresponent a l'Àrea Bàsica de 
Salut, Rubí 2 – Castellbisbal, CAP Anton de Borja i CAP Dr. Joan Planes i Rubí 3 CAP Sant 
Genis aquests tres últims, CAP Anton de Borja i CAP Dr. Joan Planes (Castellbisbal) i Rubí 3 
CAP Sant Genis, tenint en compte que aquests el seu hospital de referència és el Consorci 
Sanitari de Terrassa, Hospital de Terrassa, mancomunitat de Sabadell-Terrassa.

Atès que com a usuaris de la sanitat pública de Rubí vàrem recollir el passat mes d'octubre 
més de 4000 signatures que entre altres peticions demanàvem:
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- Instar a la reconversió dels CAPS de Rubí de gestió privada en CAPS de gestió pública 
sota l'aixopluc de l'ICS, tot evitant el lucre privat en l'atenció sanitària.

- Atenció hospitalària de proximitat, sigui mitjançant un hospital propi o un CUAP de 
gestió pública de l'ICS a tots els CAPS. Petició que va ser aprovada en el Ple Municipal 
del mes d'octubre del 2020.

És evident que aquesta petició va en una línia contrària a la que es pretén a partir de la 
negociació del conveni Mútua de Terrassa CatSalut.

És per això que DEMANEM

PRIMER: Que el Ple demani la gestió 100% pública del Cap Mútua de Terrassa i del futur 
CUAP, de manera que a mig termini els serveis sanitaris de la nostra ciutat siguin 
exclusivament gestionats per l'Institut Català de la Salut. Que el ple delegi a l'alcaldessa a 
iniciar els contactes oportuns i necessaris de manera immediata amb la consellera de Salut per 
aconseguir aquest objectiu. Igualment, demanar que no es realitzi la pròrroga del conveni 
Mútua de Terrassa -CatSalut o bé que aquesta pròrroga sigui limitada en el temps i enfocada a 
la futura gestió per part de l’Institut Català de la Salut dels serveis actualment concertats a 
través de l’esmentat conveni.

SEGON: Assegurar, mentre duri el contracte de serveis amb Mútua de Terrassa, la máxima 
transparencia. Per això, el Ple municipal demana a CatSalut totes les dades actualitzades de 
cartera de serveis i indicadors de qualitat dels serveis sanitaris proveïts per Mútua de Terrassa 
a la población de Rubí; exigint que es faci  un trasllat regular de les esmentades dades i es 
prenguin en consideració per aplicar, si s’escau, qualsevol mecanisme sancionador vers aquest 
operador.

TERCER: Constituir una comissió amb tots els membres de la junta de portaveus i una 
representació ciutadana amb presència de Rubí per la Sanitat i Moviment per unes pensions 
públiques dignes de Rubí per fer el seguiment de la proposta d'acord dels punts anteriors, tot 
assegurant una informació directa i àgil per tal d'estar al corrent de totes les negociacions.

QUART: Demanar a la Generalitat que el CUAP tingui els recursos i serveis que la població de 
la nostra ciutat requereix, i que la seva ubicació no suposo allargar el conveni amb Mútua de 
Terrassa o millorar-ne les condicions. Per a això, estudiar la ubicació del CUAP en un altre 
CAP o un espai imparcial no depenent de cap hospital de referència. L’estudi hauria de fer una 
proposta en un termini màxim de sis mesos.

CINQUÈ: Realitzar una informació puntual i exhaustiva sobre les gestions realitzades i la 
resposta de l’administració a la ciutadania de Rubí, que permeti mobilitzar la població si es 
necessari. Comunicar l’acord d’aquesta moció als responsables del CatSalut i als representants 
dels Partits Polítics al Parlament de Catalunya.
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La votació dóna el següent resultat: 

– Vots a favor: 3 (ECP-RUBI), 7 (ERC-AM), 3 (C’s),1 (VR) i 1 (AUP)  
– Vots en contra: 0
– Abstencions: 10 (PSC-CP) 

La proposta s’aprova per majoria absoluta

27. PRECS I PREGUNTES

28. VIDEOACTA DE LA SESSIÓ

1. Aprovació acta anterior 5/2021 de 29 d'abril de 2021 
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=1
15/2021/SGSI-E - Presa de coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les 
regidories delegades dictats entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=2
20/2021/CIUTAT-E - ACORDAR LA SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ DEL 
CONSORCI PER A LA PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT DE L'EIX B30 DE SANT 
CUGAT-RUBÍ- CERDANYOLA.  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=3
62/2021/HISENDA-E - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA 
ENTRE DIFERENTS ÀREES DE DESPESES NÚM. 26/2021  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=4
59/2021/HISENDA-E - PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L'APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 25/2021 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. OPAS 2020  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=5
68/2021/HISENDA-E - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA 28/2021  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=6
69/2021/HISENDA-E - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. 29/2021  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=7
61/2021/HISENDA-E - Aprovació del preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=8
1/2018/CONT-E - Contracte del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals. 
Indemnitzacio per suspensió de contracte COVID-19  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=9
116/2021/RRHH-E - Modificació RLT i Plantilla  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=10
2/2021/CSOH - Servei de gestió educativa i funcionament de les Escoles Bressol Municipals de 
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Rubí Lluna i Sol Solet. Aprovació de Plecs i Expedient  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=11
170/2021/RRHH-E - COMPATIBILITAT MARGARITA ORTIZ  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=12
4/2021/HABITATGE-E - sol.licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya de declaració com àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del territori 
municipal de Rubí  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=13
185/2020/TERRITORI-E - Aprovació definitival del "Projecte de millora dels accessos al pont 
del c. Sant Joan"  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=14
121/2021/TERRITORI-E - Aprovació inicial del "Projecte de reparació i adequació de 
l’Avinguda Gaudí (entre c. Domènec i Montaner i la Riera de Rubí) i als carrers Domènec i 
Montaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i César 
Martinell i Brunet", de data març de 2021  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=15
122/2021/TERRITORI-E - Aprovació inicial del “Projecte per a la coberta central de la plaça 
Salvador Allende de Rubí"  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=16
188/2020/TERRITORI-E - Projecte remodelació c. Cadmo
  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=17
121/2021/URBANS-E - Aprovar inicialment el Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de 
la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental   http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=18
202/2021/URBANS-E - Anul•lació dels documents comptables de modificació del contracte del 
Servei de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària de 
l'exercici 2021  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=19
175/2021/URBANS-E - Aprovació de l'informe de tancament d'inversions realitzades pel 
concessionari del contracte del Servei d'abastament d'aigua potable en el període 2012-2020  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=20
21. Assumptes urgents part resolutiva http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=21
26/2021/MOC - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD 
MUNICIPAL PER A L’EL•LABORACIÓ D’UN MANUAL D’ACTUACIÓ I DISSENY DE 
LA VIA PÚBLICA AL NUCLI URBÀ I A LES URBANITZACIONS  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=22
27/2021/MOC - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EN COMÚ PODEM, PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 
CIUTADANS I VEÏNS PER RUBÍ PER A LA ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ 
VERDA I SOCIALMENT JUSTA   http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=23
28/2021/MOC - MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA ADHESIÓ A LA 
DECLARACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL PER A 
L’IMPULS DE LA VIA VERDA DEL VALLÈS 

  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=24
29/2021/MOC - Moció del Grup Municipal Alternativa d’Unitat Popular per l’equitat en l'accés 
als espectacles culturals de la ciutat  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=25
26. Assumptes urgents part de control http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=26
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30/2021/MOC - Moció d’En Comú Podem Rubí –Guanyem per la promoció i defensa dels Drets 
Humans, la cultura de la pau i la no violència, així com la resolució dels conflictes bèl•lics a 
través de vies no violentes.  http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=27
31/2021/MOC - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICPALS D’AUP, ECP, ERC, C’s I VR EN 
DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT I PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DELS 
SERVEIS SANITARIS A LA NOSTRA CIUTAT DE RUBÍ PROPOSTA DEL MOVIMENT 
PER UNES PENSIONS PÚBLIQUES DIGNES DE RUBÍ I RUBÍ PER LA SANITAT  
http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=28
27. Precs i preguntes http://rubi.videoacta.es?pleno=20210527&punto=29

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

i https://www.amnesty.org.uk/press-releases/denmarks-suspension-arms-sales-saudi-
arabia-welcomed

23/06/2021  11:13:17

El secretari general

23/06/2021 13:16:51

L'alcaldessa,
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