ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número
Caràcter
Data
Hora
Lloc

:
:
:
:
:

2011000044
Ordinària
15 de novembre de 2011
De 09:30 a 10:00 h
Sala de Juntes de l’edifici Rubí+D

Assistents
Carme García Lores
Manuel Velasco Cano
Ana M. Martínez Martínez
Arés Tubau i Pomareda
Neus Muñoz Hijar
Jaume Buscallà Garcia
Josep Manel Castro González

Alcaldessa
1r Tinent d'alcaldia
2a Tinenta d'alcaldia
3a Tinenta d’alcaldia
4a Tinenta d’alcaldia
5è Tinent d'alcaldia
Regidor delegat

Santiago Moreno Granado, interventor
Ramiro Vidal Montero, secretari accidental

Convidats: Rafael Paez i Vicenç Rabadán

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcaldessa obre la sessió, i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior per
unanimitat.

A) OBRA PÚBLICA
•

000486/2010-TERRITORIAL* RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI INCLÒS A LA "MEMÒRIA VALORADA DE MOBILIARI I
MAMPARES EN ADEQUACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE NOU NUCLI DE
COMUNICACIONS AL CENTRE CÍVIC DE CAN FATJÓ PER A L'ÚS
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D'OAC, EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS, SERVEI DE DEPENDÈNCIA
I SERVEI INTEGRAL D'AJUDA A DOMICILI A L'AVINGUDA
CASTELLBISBAL, 31 - CARRER TOPAZI, 1"

Atès que en data 17 d’octubre de 2011 es va signar l’acta de recepció del
subministrament de mobiliari inclòs a la “Memòria valorada de mobiliari i mampares
en adequació i construcció de nou nucli de comunicacions al Centre Cívic de Can
Fatjó per a l'ús d'OAC, equip bàsic de Serveis Socials, Servei de Dependència i
Servei Integral d'Ajuda a Domicili a l'avinguda Castellbisbal, 31 - carrer Topazi, 1”,
per part del Sr. Michel R. Maitrias, en nom i representació d’Arlex Barcelona S.A.,
empresa adjudicatària del subministrament, Sílvia Salueña Pérez, arquitecta de
l’Ambit d’Obra Pública de l’Ajuntament de Rubí, directora de les obres, Sra.
Montserrat Prat Calm, representant de la Unitat Gestora de l’expedient, Sr. Jaume
Solé Aubets, representant de la Intervenció General i Sr. Ramiro Vidal Montero,
Secretari accidental, representant de la Secretaria General, en representació de
l'Ajuntament de Rubí.
Atesos l’article 48.4 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 205 i 218 de la llei
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local per Decret
d'Alcaldia núm. 2011003006 de data 11.06.2011 i vistes les competències conferides
a aquesta regidoria per Decret d’Alcaldia número 2011003008 de data 11.06.2011.
S’ACORDA:
Primer-. Donar-se per assabentada de la recepció del subministrament de mobiliari
inclòs a la “Memòria valorada de mobiliari i mampares en adequació i construcció de
nou nucli de comunicacions al Centre Cívic de Can Fatjó per a l'ús d'OAC, equip
bàsic de Serveis Socials, Servei de Dependència i Servei Integral d'Ajuda a Domicili
a l'avinguda Castellbisbal, 31 - carrer Topazi, 1”.
Segon-. Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000786/2010-TERRITORIAL* RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL
"PROJECTE DE REMODELACIÓ URBANA D'ESPAIS PER A JOCS
INFANTILS AL MUNICIPI DE RUBÍ"
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Atès que en data 3 d’octubre de 2011 es va signar l’acta de recepció de les obres del
“Projecte de remodelació urbana d’espais per a Jocs Infantils al Municipi de Rubí”,
per part de la Sra. Mª José Pérez, en nom i representació de KECONSTRUIM SA,
empresa adjudicatària de les obres, Francesc Ventura i Parés, en representació de
l’empresa EMAB, com a director facultatiu de les obres, Sra. Montserrat Prat Calm,
representant de la Unitat Gestora de l’expedient, Sr. Jaume Solé Aubets,
representant de la Intervenció General i Sr. Pere Baños González, Secretari
accidental, representant de la Secretaria General, en representació de l'Ajuntament
de Rubí.
Atesos l’article 48.4 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 205 i 218 de la llei
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local per Decret
d'Alcaldia núm. 2011003006 de data 11.06.2011 i vistes les competències conferides
a aquesta regidoria per Decret d’Alcaldia número 2011003008 de data 11.06.2011.
S’acorda:
Primer.- Donar-se per assabentada de la recepció de les obres del “Projecte de
remodelació urbana d’espais per a Jocs Infantils al Municipi de Rubí”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

B) LLICÈNCIES URBANISTIQUES
•

000030/2011-OMA* ATORGAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM.
000030/2011-OMA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AÏLLAT
AL CARRER HERMANN HESSE NUM. 36. TITULAR: JORGE GONZALEZ
GOMEZ

Vista la petició de llicència de 26 d'abril de 2011, (LLGE 2011012495), realitzada pel
senyor JORGE GONZALEZ GOMEZ, per a construcció habitatge unifamiliar aillat
amb garatge i piscina al carrer Hermann Hesse núm. 36.
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El 28 de juliol de 2011 (LLGS2011013494), es va requerir a l’interessat la
subsanació de deficiències tècniques i documentals i, el 14 d’octubre de 2011
(LLGE2011026346, l’interessat va presentar documentació adient per subsanar les
deficiències requerides.
Revisada la documentació presentada el 26 d’octubre de 2011 es varen emetre
informes tècnic i jurídic favorables.
S’acorda:
Atorgar al senyor JORGE GONZALEZ GOMEZ la llicència d’obres majors núm.
000030/2011-OMA, per a construcció habitatge unifamiliar aillat amb garatge i
piscina al carrer Hermann Hesse núm. 36.
La habitatge projectat té una superfície total construïda de 296,89 m2, format per:
- planta soterrani
instal·lacions i
- planta baixa:
- planta primera:

: 108,46 m2., destinada al garatge, 2 trasters, bany, cambra
escala accés.
104,66 m2., destinada a dependències de l’habitatge.
83,77 m2. destinada a dependències de l’habitatge.

La piscina té una superfície de 24,50 m2.
La superfície útil tancada de l’habitatge és de 150,34 m2.
La present llicència s’atorga amb les següents condicions generals, particulars,
terminis d’execució, liquidació impost sobre construccions, taxa urbanística i
garanties.

CONDICIONS GENERALS:
Consten en el document annex.
CONDICIONS PARTICULARS:
1) Subjectar-se a la documentació de projecte presentada amb la sol·licitud
d’aquesta llicència municipal d’edificació amb excepció dels plànols núms. 4,5 i 10
que han estat anul·lats i substituïts pels presentats el 14 d’octubre de 2011 i el
plànol, 10.1 que completa la documentació inicial.
2) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar un exemplar visat del projecte
d’execució acompanyat d’un certificat de l’arquitecte redactor indicant si hi ha o no
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modificacions respecte al projecte bàsic aprovat. També caldrà presentar el
nomenament de contractista.

TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les.

LIQUIDACIÓ:
Referèn
Núm.
Tipus d’ingrés
cia
Rebut
0003182 Impost
de
Construccions 1815809 /
Instal·lacions i Obres
0
0003263 FIANCES: Dipòsits i Garanties 1815808 /
0
003146 URBAN:
Llicències 1815173 /
Urbanístiques
0

Import

Data Ingrés

9699,98 €
6141,66 €
3637,49 €

04-04-2011

segons Ordenança Fiscal 6 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
segons Ordenança Fiscal 17(Taxa per llicències urbanístiques).
Advertir que en compliment de l’article 9.4 de l’ordenança fiscal núm.6, el termini per
fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies desprès de la
notificació de la concessió de la present llicència d’obres.

GARANTIES:
871,45

euros

per respondre que els residus de l’excavació prevista en la construcció autoritzada
seran lliurats a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, segons preveu l’art. 5.2.c)
del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya. Serà retornada al justificar
documentalment el seu lliurament.
420,22

euros

per respondre que els residus produïts en la construcció autoritzada, seran lliurats a
un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons preveu l’art. 5.2.c) del Decret 201/94
de 26 de juliol de la Generalitat de Catalunya. Serà retornada al justificar
documentalment el seu lliurament.
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4.849,99 euros
per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres, calçada, etc). Serà retornada previ informe favorable del tècnic municipal
quan es resolgui la llicència d’ocupació. SI ABANS D’INICIAR LES OBRES HI HAN
DESPERFECTES CAL NOTIFICAR-HO PER ESCRIT.
La constitució i l’ingrés del total de l’import de les esmentades garanties, s’haurà de
fer abans d’iniciar les obres.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000069/2011-OMA* ATORGAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM.
000069/2011-OMA, PER REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI SITUAT AL
CARRER DE LA CREU NÚM. 1. TITULAR: CRISTINA MOLINÉ BORRELL

Vista la petició de llicència de 13 de setembre de 2011, (LLGE 2011023751),
realitzada per la senyora CRISTINA MOLINE BORRELL, per reforma d’accessos,
caixa d’escala ubicació d’ascensor i reforma i ampliació de l’habitatge de la planta
segona de l’edifici existent al carrer de la Creu núm. 1.
Revisada la documentació presentada, el 27 d’octubre de 2011, es varen emetre
informes tècnic i jurídic favorables.

S’acorda:
Atorgar a la senyora CRISTINA MOLINE BORRELL, la llicència d’obres majors núm.
000069/2011-OMA, per reforma d’accessos, caixa d’escala ubicació d’ascensor i
reforma i ampliació de l’habitatge de la planta segona de l’edifici existent al carrer de
la Creu núm. 1.
Les Superficies construïdes d’actuació són les següents:
Superfície de reforma planta baixa
Superfície de reforma planta primera
Superfície de reforma planta segona
Superfície d’ampliació planta segona
Superfície d’enderroc de planta segona

21,80 m2.
21,80 m2.
108,00 m2.
29,70 m2.
11,50 m2.
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La superfície útil tancada de l’habitatge de la planta segona és de 98,15 m2.
La present llicència s’atorga amb les següents condicions generals, particulars,
terminis d’execució, liquidació impost sobre construcció, taxa urbanística i garanties.

CONDICIONS GENERALS:
Consten en el document annex.

CONDICIONS PARTICULARS:
1) Subjectar-se a la documentació de projecte presentada amb la sol·licitud
d’aquesta llicència municipal d’edificació.
2) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar un exemplar visat del projecte
d’execució acompanyat d’un certificat de l’arquitecte redactor indicant si hi ha o no
modificacions respecte al projecte bàsic aprovat.
3) Atès que s’acredita que el contractista “Doña i Bell, S.L.” està associat i és
membre de ple dret del Gremi de la Construcció del Vallès de Terrassa, s’aplica
l’exempció de la garantia de residus de la construcció, d’acord amb l’art. 5.2.c del
Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya, però al sol·licitar la preceptiva llicència
de primera ocupació, caldrà presentar el certificat original de l’abocador receptor on
hi consti la quantitat rebuda i dates d’entrega.

TERMINIS EXECUCIO OBRES:

24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les.

LIQUIDACIÓ:
Referèn
Núm.
Tipus d’ingrés
cia
Rebut
0003366 Impost
de
Construccions 1818275 /
Instal·lacions i Obres
0
0003483 FIANCES: Dipòsits i Garanties 1818274 /
0
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Import
3137,40
€
1568,70
€

Data Ingrés

003345
1176,52 €

URBAN: Llicències Urbanístiques
06-09-2011

1817949/ 0

segons Ordenança Fiscal 6 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
segons Ordenança Fiscal 17(Taxa per llicències urbanístiques).
Advertir que en compliment de l’article 9.4 de l’ordenança fiscal núm.6, el termini per
fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies desprès de la
notificació de la concessió de la present llicència d’obres.

GARANTIES:

1.568,70

euros

per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres, calçada, etc). Serà retornada previ informe favorable del tècnic municipal
quan es resolgui la llicència d’ocupació. SI ABANS D’INICIAR LES OBRES HI HAN
DESPERFECTES CAL NOTIFICAR-HO PER ESCRIT.
La constitució i l’ingrés de l’import d’esmentada garantia, s’haurà de fer abans
d’iniciar les obres.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000288/2011-TERRITORIAL* DENEGAR LA LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ NUM. 9416772 DE L'EDIFICI DESTINAT A HABITATGE
AÏLLAT, SITUAT AL CARRER CUBELLES NÚM. 6, TITULAR: JOSÉ
GONZALEZ BASILIO

Per resolució de la Comissió de Govern de 2 de maig de 1994, es va atorgar la
llicencia d’obres majors número OP-9416771, al senyor José González Basilio, per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer Cubelles 6.
Per resolució de la Comissió de Govern de 7 de desembre de 1999, es va atorgar la
llicencia d’obres majors número OP-9416771, al senyor José González Basilio, per a
la construcció d’un garatge en substitució de terres i el tancament d’una part de la
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planta palafítica de l’habitatge unifamiliar aïllat, amb una superfície de 20,16 m², a la
finca del carrer Cubelles 6.
L’1 de juliol de 1994 es va realitzar acta de replanteig comprovant les distancies
mínimes a partions.
El 26 d’abril de 1996, es va realitzar acta de cobriment d’aigües, amb l’observació de
que caldrà aportar secció del terreny amb la implantació real indicant les
adequacions a fer a fi i efecte de justificar el compliment de la Normativa Urbanística
aplicable atès que, aparentment, supera l’alçada reguladora màxima.
El 9 de maig de 1996, el senyor Josep Oliva Virgili, en qualitat d’arquitecte redactor i
director de les obres, va presentar plànol de seccions de l’estat actual i proposta
d’adequació.
El 24 de maig de 1996, el tècnic municipal va emetre informe on es condiciona per
l’atorgament de la llicència de primera ocupació a que estiguin realitzats els treballs
de condicionament del mur situat a la part inferior de l’habitatge, així com donar
tractament d’acabat a la planta palafitica, bàsicament el sostre de la mateixa.
EL 30 d’abril de 1999, es va realitzat l’acta de final d’obra on s’observa que manca
col·locar la barana de la terrassa.
El 19 d’abril de 2006, el senyor José González Basilio, va sol·licitar la llicència de
primera ocupació, on s’adjunta fotografia de la façana i fotocopia del certificat final
d’obra.
Vist que en diverses dates que convergeixen entre el 10 de maig de 2006 i el 8 de
setembre de 2008, es van requerir a l’interessat la subsanació de deficiències
tècniques i documentals.
El 17 d’octubre de 2008 i el 13 de febrer de 2009, l’interessat va realitzar aportació
de documentació.
El 27 d’abril de 2009 es va realitzar visita d’inspecció per part del tècnic municipal,
esmentat en el requeriment de deficiències de 29 de maig de 2009 per resoldre la
llicència de primera ocupació, que textualment diu:
“A la vista de la comprovació exterior efectuada en data 27 d’abril de 2009 es
constata que s’han efectuat el tancament de la pràctica totalitat de la planta
palafítica i, en conseqüència, cal legalitzar l’increment de superfície efectuat. Per a
tal efecte hauran de demanar la preceptiva llicència de legalització previ a comprovar
que l’ampliació efectuada compleix els paràmetres urbanístics i, en cas contrari,
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indicant les adequacions a fer a fi i efecte d’ajustar a Normativa l’esmentada
ampliació”.
El 27 de juny de 2011, es realitza nova visita d’inspecció.
El 17 d’octubre de 2011 es va emetre informe tècnic-jurídic de l’Arquitecta tècnica i
Lletrada-Cap del Servei d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, fent
constar que l’habitatge es troba ocupat sense la preceptiva llicència de primera
ocupació i una vegada analitzat l’estat de tramitació d’aquesta, es conclou que és
jurídicament procedent denegar-la, ja que s’ha efectuat el tancament de la pràctica
totalitat de la planta palafítica (només consta amb llicència concedida el tancament
de 20,16 m² dels 120,75 m² totals que ocupa la planta palafítica) i, en conseqüència,
caldria legalitzar l’increment de superfície efectuat , per incompliment del que
preveu l’article 90.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
No obstant, cal indicar que l’acció que ostenta l’administració per a requerir
l’aportació de l’esmentada documentació i ajustar-se a la llicència atorgada està
prescrita, ja que han transcorregut mes de sis anys entre l’acabament de les obres
(10 de febrer de 1997 segons certificat final d’obra i fotografia aportada a l’efecte) i
la possible incoació del corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística i sancionador.
S’acorda:
Primer.- Denegar la llicència de primera ocupació sol·licitada el 19 d’abril de 2006,
pel senyor José González Basilio, ja que les obres efectuades no s’ajusten a la
llicència atorgada segons resolució de la Comissió de Govern de 2 de maig de 1994,
de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Cubelles 6. (parcel·la 788 de Castellnou).
Segon .- Donar audiència als interessats per un termini de deu dies, d’acord amb allò
que disposa l’article 84 de la Llei 30/1991, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot
allò que estimi convenient en defensa de llurs interessos.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000063/2007-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLIÈNCIA
D'OBRES MAJORS NÚM. 000063/2007-OMA, PER L'ENDERROC EDIFICI
DE 2 HABITATGES, SITUAT AL CARRER TERRASSA NÚM. 62-64.
TITULAR: PROMOCIONS VILLAQUIRZE, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2008, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000063/2007-OMA, a la mercantil PROMOCIONMS
VILLA QUIRZE, S.L., per l’enderroc edifici destinat a 2 habitatges, situat al carrer
Terrassa, 62-64, amb un termini de 2 mesos per iniciar i 24 mesos per acabar les
obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el 26 de febrer de 2008.

El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Serveí
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística que indica el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000063/2007-OMA.
S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000063/2007-OMA,
atorgada el 28 de gener de 2008, a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L.,
per l’enderroc edifici destinat a 2 habitatges, situat al carrer Terrassa, 62-64, per
haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència per executar les obres.
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Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1324201 d’import 394,63 €, en concepte
d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 147,99 €, el 5 de març de 2007, segons
autoliquidació núm. 1276198, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Quart.- Donar audiència a la mercantil PROMOCIONS VILLAQUIRZE, S.L., per un
termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a que,
si ho considera oportú, al.legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a
Tributària de la Diputació de Barcelona.

l’Organisme de Gestió

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000277/2006-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS NUM. 000277/2006-OMA, PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN
EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER FERROL NUM. 2 CANTONADA AL
CARRER PALENCIA NUM. 5. TITULAR: DIVISIÓ INMOBILIARIA
SABADELL, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2007, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000277/2006-OMA, a la mercantil DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 10
habitatges i aparcament d’automòbils (10 places) situat al carrer Ferrol núm. 2
cantonada al carrer Palencia núm. 5, amb un termini de 2 mesos per iniciar i 24
mesos per acabar les obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el 23
d’octubre de 2007.
El 9 de febrer de 2009 (LLGE2009003573), es va rebre la comunicació de renúncia de
la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Santi Montes Grau.
El 3 d’abril de 2009 (LLGE2009007455), es va notificar al titular de la llicència d’obres
l’esmentada renúncia, amb l’observació de que d’acord amb les condicions generals
de la llicència atorgada, caldrà presentar l’assumeix de nova direcció facultativa de les
obres i justificar el pagament de l’impost sobre construccions i fiances.
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El 7 d’octubre de 2009 (LLGE2009029316), l’interessat va sol.licitar una ampliació
dels terminis de la llicència d’obres i, el 22 d’octubre de 2009 (LLGS2009020476), es
va reiterar la documentació sol.licitada el 3’d’abril de 2009. Aquest requeriment
consta degudament notificat el 23 de febrer de 2010.
El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Serveí
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicant el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000277/2006-OMA.

S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000277/2006-OMA,
atorgada el 8 d’octubre de 2007, a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL,
S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 10 habitatges i aparcament
d’automòbils (10 places), situat al carrer Ferrol núm. 2 cantonada al carrer Palencia
núm. 5, per haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència per executar les
obres.
Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1229102 d’import 16.420,73 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Donar de la baixa de l’autoliquidació núm. 1229100 d’import 11.603,01 €, en
concepte de garanties, pendent de pagament.

13

Quart.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 6.157,77 €, el 25 de juliol de 2006, segons
autoliquidació núm. 1229082, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per
un termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a que si
ho considera oportú, al.legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i la Tresoreria Municipal.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000282/2006-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS NÚM. 000282/2006-OMA, PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER CADMO NÚM. 18-20
CANTONADA AL CARRER TERRASSA. TITULAR: PROMOCIONS VILLA
QUIRZE, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2008, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000282/2006-OMA, a la mercantil PROMOCIONMS
VILLA QUIRZE, S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 8 habitatges, 2 locals i
aparcament d’automòbils de 4 places i 6 trasters, situat al carrer Cadmo núm. 18-20
cantonada al carrer Terrassa, amb un termini de 2 mesos per iniciar i 24 mesos per
acabar les obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el 12 de
novembre de 2008.
El 15 de gener de 2010 (LLGE2010001015), es va rebre la comunicació de renúncia
de la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Josep Guixa Güell.
El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 3 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Serveí
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicant el següent:
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1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000282/2006-OMA.
S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000282/2006-OMA,
atorgada el 2 de juliol de 2008, a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L.,
per a la construcció d’un edifici destinat a 8 habitatges, 2 locals i aparcament
d’automòbils de 4 places i 6 trasters, situat al carrer Cadmo núm. 18-20 cantonada al
carrer Terrassa, per haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència per
executar les obres.
Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1561385 d’import 20.095,18 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Donar de la baixa de l’autoliquidació núm. 1561386 d’import 16.636,84 €, en
concepte de garanties, pendent de pagament.
Quart.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 7.535,69 €, el 26 de juliol de 2006, segons
autoliquidació núm. 1228457, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil PROMOCIONS VILLAQUIRZE, S.L., per un
termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per que, si
ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
Sisè- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria Municipal.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000293/2011-TERRITORIAL*
DECLARACIÓ
CADUCITAT
TRAMIT
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM. OP-0300139, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AÏLLAT AL CARRER JACINTO
BENAVENTE NÚM. 63. TITULAR: AGURAVE, S.L

El 2 d’abril de 2003 (RE200300010343), el senyor LLUIS MUNS SACRISTÀ, rep. de
la mercantil AGURAVE, S.L., va sol·licitar la llicència d’obres majors núm. OP0300139, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer J. Benavente,
63
El 10 d’octubre de 2003 (RE200300014716), es va notificar l’informe emès pel tècnic
municipal per la subsanació de deficiències tècniques i documentals en la
documentació aportada, en el termini de deu dies hàbils i, el 16 de novembre de 2005
(LLGS2005005433), es va reiterar l’esmentada subsanació, amb l’advertiment que, en
cas de no fer-ho, un cop transcorregut el termini establert, i el general de tres mesos
previst a l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es produiria la
caducitat de la vostra sol·licitud.
El 8 de gener de 2004 es va practicar la notificació de l’esmentat requeriment de 10
d’octubre de 2003, en compliment de l’article 59 del mateix text legal, tal i com consta
al present expedient administratiu.
Vist que ha transcorregut àmpliament el termini atorgat per a esmenar les
deficiències, sense que es tingui constància que el titular hagi impulsat la tramitat de
l’expedient, així com havent transcorregut el termini de 3 mesos que preceptua la
normativa de procediment administratiu comú per tal de procedir a la caducitat de
l’expedient.
El 24 d’agost de 2011 l’inspector de disciplina urbanística va realitzar visita de
comprovació a l’adreça de l’obra i constata que NO s’han iniciat els treballs objecte de
la llicència sol·licitada.
El 31 d’octubre de 2011, la Lletrada, Cap del Servei d’Intervenció en l’Edificació i
Disciplina Urbanística va emetre informe jurídic favorable a la caducitat del
procediment per l’atorgament de la llicència sol·licitada, en compliment dels articles 42
i 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat del procediment de petició d’atorgament de llicència
d’obres majors, amb referència núm. OP-0300139, que fou sol·licitada pel senyor
LLUIS MUNS SAGRISTÀ, en representació de la mercantil AGURAVE, S.L., el 2
d’abril de 2003, per a la construcció d’un edifici destinat a habitatge unifamiliar aïllat al
carrer Jacinto Benavente, 63 i, procedir a l’arxiu de les actuacions sense més tràmit,
en compliment de l’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- Instar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina
de Rubí, perquè procedeixi a liquidar a l’interessat l’import de 114,00 € , en concepte
de taxa urbanística segons preveu l’ord. Fiscal núm. 2.1.2, vigent a l’any 2003.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000299/2011-TERRITORIAL* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NUM. OP-0400312, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER
ZAMORA NÚM. 12. TITULAR: PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.A

Per resolució de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. OP-0400312, a la mercantil PROMOCIONS VILLA
QUIRZE, S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 13 habitatges i aparcament
d’automòbils, situat al carrer Zamora núm. 12, amb un termini de 2 mesos per iniciar i
24 mesos per acabar les obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el
12 de novembre de 2008.
El 15 de gener de 2010 (LLGE2010001011), es va rebre la comunicació de renúncia
de la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Josep Guixa Güell.
El 21 d’octubre de 2010 (LLGE20100019806), es va notificar al titular de la llicència
d’obres l’esmentada renúncia, amb l’observació de que d’acord amb les condicions
generals de la llicència atorgada, caldrà presentar l’assumeix de nova direcció
facultativa de les obres i justificar el pagament de la taxa, l’impost sobre construccions
i fiances.
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El 18 d’agost de 2011, s’emet informe d’inspecció del que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Servei
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicant el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competent ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. OP-0400312.
S’acorda:

Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. OP-0400312,
atorgada el 14 d’abril de 2008, a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L., per
a la construcció d’un edifici destinat a 13 habitatges i aparcament d’automòbils, situat
al carrer Zamora núm. 12, per haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència
per executar les obres.
Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 0000014116 d’import 27.662,61 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Indicar a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L., que no procedeix
donar de baixa la liquidació núm. 0000014120, d’import 1.407,19 €, en concepte de
taxa per llicències urbanístiques, en aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm.
17, pendent de pagament.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L., per un
termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a que
si ho considera oportú, al.legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, i a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000316/2006-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS NÚM. 000316/2006-OMA, PER L'ENDERROC DE DOS
EDIFICIS DESTINATS A HABITATGE, SITUATS AL CARRER FERROL
NUM. 2 CANTONADA AL CARRER PALENCIA NUM. 5. TITULAR: DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 19 de maç de 2007, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000316/2006-OMA, a la mercantil DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per l’enderroc de dos edificis destinats a habitatge
unifamiliar situats al carrer Ferrol núm. 2 cantonada al carrer Palencia núm. 5, amb un
termini de 2 mesos per iniciar i 24 mesos per acabar les obres. Aquesta resolució va
ésser degudament notificada el 19 d’abril de 2007.
El 9 de febrer de 2009 (LLGE2009003573), es va rebre la comunicació de renúncia de
la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Santi Montes Grau.
El 3 d’abril de 2009 (LLGE2009007459), es va notificar al titular de la llicència d’obres
l’esmentada renúncia, amb l’observació de que d’acord amb les condicions generals
de la llicència atorgada, caldrà presentar l’assumeix de nova direcció facultativa de les
obres.
El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Servei
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicat el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
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2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000316/2006-OMA.

S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000316/2006-OMA,
atorgada el 19 de març de 2007, a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL,
S.L., per l’enderroc de dos edificis destinats a habitatge unifamiliar, situats al carrer
Ferrol núm. 2 cantonada al carrer Palencia núm. 5, per haver-se exhaurit els terminis
concedits per la llicència per executar les obres.
Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1370056 d’import 257,72 €, en concepte
d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i, procedir al reintegrament de
l’esmentat import a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L.
Per tal de tramitar la devolució, l’interessat haurà de comparèixer a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí, situada al Passeig de
Pau Claris, 38-40.
Tercer.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1370059 d’import 128,86 €., en concepte
de garanties i, procedir al reintegrament de l’esmentat import a la mercantil DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L.
Per rebre l’import indicat, l’interessat haurà de notificar per escrit a la Tresoreria
Municipal el número del compte corrent on s’ha de fer l’ingrés.
Quart.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 96,95 €, el 3 d’agost de 2006, segons
autoliquidació núm. 1229438, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per
un termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per que, si
ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i la Tresoreria Municipal.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

C) RETORN DE GARANTIES
•

000292/2011-TERRITORIAL* RETORNAR LES GARANTIES DIPOSITADES
EN CONCEPTE DE TERRES, RESIDUS CONSTRUCCIÓ I POSSIBLES
DANYS A L'ESPAI PÚBLIC, DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM.
OP-9900336, RELATIVES A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL
CARRER OR, 15-19. TITULAR. ODEYSER, S.L

Identificació de l’expedient: RETORN GARANTIES
Sol·licitant: ODEYSER SL
Data de sol·licitud: 11 d’octubre de 2011 (LLGE2011026081) i altres.
Expedient d’obres:OP-9900336
Emplaçament de l’obra: c. Or, 15-19
Manaments d’ingrés:
32000003129, 3130 i 3128 de 12.09.200
Import:
1.372,56 €, 60,10 € i 499,81 €.
Concepte: Lliurament de les terres, residus de construcció i possibles danys a l’espai
públic.
Informes tècnics: 18.01.2008.
S’acorda:
1r. Retornar les esmentades garanties.
2n. Comunicar a l’interessat que, per rebre els avals bancaris de les esmentades
garanties haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb l’observació de que
la persona que ha de recollir els avals haurà d’aportar els poders o una fotocòpia
signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de
l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la persona
autoritzada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000294/2011-TERRITORIAL* RETORNAR LA GARANTIA DIPOSITADA EN
CONCEPTE DE POSSIBLES DANYS A L'ESPAI PÚBLIC, DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM. OP-0400017, RELATIVES A
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR, SITUAT AL CARRER PALENCIA NÚM. 26.32.
TITULAR: COMPETIN SA.ILCO 300 SA I COMERDEC SA

Identificació de l’expedient: RETORN GARANTIES
Sol·licitant: COMPETIN SA ILCO 300 SA Y COMERDEC SA SCP
Data de sol·licitud: 14 d’agost de 2009 (LLGE2009025182)
Expedient d’obres:OP-0400017
Emplaçament de l’obra: c. Palencia, 26-32
Manaments d’ingrés:
320060001249; 1250 i 1251 de 01.03.2006
Import:
6.906,21 €, 1.343,96 € i 11.234,18 €.
Concepte: Lliurament de les terres i els residus de construcció a un gestor autoritzat i
pels possibles danys a l’espai públic.
Informes tècnics: 02.11.2011
S’acorda:
1r. Retornar l’esmentada garantia d’import 11.234,18 € que, correspon als possibles
danys a l’espai públic.
2n. Comunicar a l’interessat que, per rebre l’aval bancari de l’import de l’esmentada
garantia, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb l’observació de que la
persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders o una fotocòpia signada
per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de l’escriptura de
poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la persona autoritzada.
3r. Indicar a l’interessat que, per poder retornar els altres avals d’import 6.906,21 € i
1.343,96 € que, correspon al lliurament de les terres i els residus de construcció,
caldrà presentar el certificat original de l’abocador receptor on hi consti les quantitats
rebudes i dates d’entrega i, sigui informat favorablement pel tècnic municipal.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000291/2011-TERRITORIAL* RETORNAR LA GARANTIA DIPOSITADA EN
CONCEPTE DE POSSIBLES DANYS A L'ESPAI PÚBLIC, DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NUM. OP-0000024, RELATIVA A L'EDIFICI
PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER VIA LÀCTIA, 19-31
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Identificació de l’expedient: RETORN GARANTIES
Sol·licitant: RENDA RUBI SL
Data de sol·licitud: 12 de maig de 2003 (RE200300014352)
15 de febrer de 2007 (LLGE2007004996)
30 de setembre de 2011 (LLGSE2011025177)
Expedient d’obres:OP-0000024
Emplaçament de l’obra: c. Via Làctia, 19-31
Manaments d’ingrés:
32001000624 de 23.02.2001.
Import:
9.464,16 €
Concepte: Possibles danys a l’espai públic.
Informes tècnics: 27.10.2011.
S’acorda:
1r. Retornar l’esmentada garantia.
2n. Comunicar a l’interessat que, per rebre l’aval bancari de l’import de l’esmentada
garantia, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb l’observació de que
la persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders o una fotocòpia
signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de
l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i el DNI de la persona
autoritzada.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

D) CONTRACTACIÓ
•

000042/2011-CONT*
INICIAR
I
APROVAR
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE
NADAL DEL 2011, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, ELABORAT PER A
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI I APROVAR LA DESPESA PER IMPORT
MÀXIM ANUAL DE 52.000,00 € + 9.360,00 € 18% D’IVA = 61.360,00

Vista la necessitat de convocar la licitació per a adjudicar el contracte pel Gestió i
muntatge de la Fira de Nadal del 2011 per un import màxim de 52.000,00 € +
9.360,00 € 18% d’IVA = 61.360,00€
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Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars elaborats per a la
esmentada contractació.
Vist que la forma de contractació serà per procediment negociat sense publicitat i la
tramitació de l’expedient té caràcter ordinari.
Vistos el informes corresponents.
Vist l’article 93 en relació amb el 22 LCSP en relació a l’inici de l’expedient de
contractació.
Atès que el valor estimat del contracte és de 52.000,00 € + 9.360,00 € 18% d’IVA =
61.360,00, la competència per a aquesta contractació correspon al regidor delegat
de Serveis Centrals en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de 11 de juny
de 2011.
S’acorda:
Primer.- Considerar iniciat l’expedient de contractació del servei de gestió i muntatge
de la Fira de Nadal del 2011 per un import màxim de 52.000,00 € + 9.360,00 € 18%
d’IVA = 61.360,00€ als efectes previstos a l’article 93 de la Llei 30/2007 de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, tramitar l’expedient amb caràcter
ordinari i procedir a sol·licitar ofertes mitjançant invitacions per a donar tràmit al
procediment negociat.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, elaborat
per a contractació del servei de gestió i muntatge de la Fira de Nadal del 2011 per un
import màxim de 52.000,00 € + 9.360,00 € 18% d’IVA = 61.360,00€
Quart.- Aprovar la despesa per import màxim anual de 52.000,00 € + 9.360,00 €
18% d’IVA = 61.360,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
6300.4310.22710 i conseqüentment, el trasllat d’aquesta resolució a la comptabilitat i
la intervenció general per la comptabilització en fase definitiva del document
comptable en fase prèvia núm. 920110008560.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les Àrees interessades i als Serveis econòmics,
Intervenció i a Comptabilitat.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000090/2010-CONT* ACORDAR LA PRÒRROGA DEL TERMINI DE
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE A L’EMPRESA MAHECO SA PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN SERRA

Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2011 s’adjudicà
el contracte d’execució de les obres de rehabilitació de la Masia de Can Serra a
l’empresa MAHECO SA amb núm. de CIF A58285420.
Vista la sol·licitud de la coordinadora de l’àmbit d’Obra Pública del dia 7 d’octubre de
2011 per la qual demana la pròrroga del termini de finalització del contracte de
referència a l’empresa MAHECO SA amb núm. de CIF A58285420 per un període
que no podrà superar la data 31 de gener de 2012.
Vista la petició de pròrroga de termini fins al dia 31 de gener de 2012 de l’empresa
adjudicatària MAHECO SA amb núm. de CIF A58285420 de data 4 d’octubre de
2011 amb núm. de Registre d’entrada 2011025463 amb les mateixes condicions que
regulen el contracte.
Vist l’informe favorable de pròrroga de la direcció facultativa de data 4 d’octubre de
2011.
Vist l’informe favorable a la petició de pròrroga de l’arquitecte tècnic de data 6
d’octubre de 2011.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
Vistos els articles 197 de la LCSP i 96 RGLCAP.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
delegació de competències.
S’acorda:
Primer.- Acordar la pròrroga de termini de finalització del contracte a l’empresa
MAHECO SA per a l’execució de les obres descrites en el Projecte de rehabilitació
de la Masia de Can Serra fins el dia 31 de gener de 2012, d’acord amb les
condicions ofertades per l’empresa i els plecs que regulen aquest contracte.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

E) CERTIFICACIONS D’OBRES I ALTRES DESPESES
•

000406/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 3,
COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES, DELS CAPÍTOLS 2 I 4

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les
Persones, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O, ADO subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local

Relació
N. Operació

X/2011/963
Fase

920110007565
O
920110007566
O
920110008085 ADO

Relació
N. Operació

Relació
920110008563
920110008624
920110008667
920110008668
920110008732
920110008734
920110008735
920110008736
920110008737
920110008739
920110008741

15/09/2011
15/09/2011
05/10/2011

Data: 21/10/2011
Refer./NIO

Aplicació

Data
25/10/2011
25/10/2011

Import

Import:
Nom tercer

Data: 26/10/2011
Refer./NIO

Aplicació

Import

22011000855 2011 4110 2310 44900
22011000858 2011 7110 3420 48005

X/2011/990

Import:
Nom tercer

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011

22011004268
22011002936
22011004262
22011004260
22011001066
22011000790
22011000791
22011000793
22011001323
22011000735
22011000852

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7120
7120
7120
7120
4110
4110
4110
4120
4110
4110
4210

3380
3320
3382
3382
2330
2310
2310
2321
2330
2330
3131

€

70.456,51

€

C. gestor

58.359,73 FONT DEL FER RO S L
SS-Sanit i serv socials
12.096,78 CF JUVENTUT 25 DE SETEMBRE ES-Esports

Data: 26/10/2011

Fase

15.267,15
C. gestor

SS-Sanit i serv socials
7.500,00 CITE
7.500,00 ASSOC D'AJUDA MUTUA D'INMIGRANTS
SS-Sanit
A iCATALUNYA
serv socials
267,15 SERVEIS DE GESTIÓ CULTURAL ICONO
ID-IdentSL
i projec ext

22011003629 2011 4120 2321 22710
22011003630 2011 4120 2321 22710
22011003216 2011 1500 4320 22609

X/2011/989
Fase

920110009010 ADO
920110009052
O

N. Operació

Data

Import

20500
22602
21000
21000
22710
22300
22300
22710
22710
22710
22710

2.077,98
322,38
1.215,40
2.159,40
9.833,45
3.467,49
2.697,66
4.916,66
75.687,55
542,87
1.390,50

Import:
Nom tercer

104.311,34

€

C. gestor

TRANS VALLAS MONTMELO
CU-Cultura
GARCIA PEÑA MARIA ISABEL
CU-Cultura
S.A.C.P.E. SL
CU-Cultura
S.A.C.P.E. SL
CU-Cultura
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANIT
SS-Sanit
ARIOS iSL
serv socials
AUTOCARS RAVIGO SL
SS-Sanit i serv socials
AUTOCARS RAVIGO SL
SS-Sanit i serv socials
ASSOCIACIÓ CREACIO ESTUDIS PROJEC
SS-Sanit SOC
i serv socials
SUARA SERVEIS SCCL
SS-Sanit i serv socials
SUARA SERVEIS SCCL
SS-Sanit i serv socials
IBERCONTROL 86 SL
SS-Sanit i serv socials

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
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S’acorda:
Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000401/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 4,
PLANIFICACIÓ,ECOLOGÍA URBANA I SEGURETAT, DELS CAPITOLS 2 I
6

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana
i Seguretat, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO i O subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local

Relació
N. Operació
920110007796
920110007798
920110007799
920110007800
920110007803
920110007806
920110007843
920110007844
920110008105

Relació

X/2011/943

Data: 18/10/2011

Fase

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
O
O
O

29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
30/09/2011
30/09/2011
05/10/2011

22010005278
22011004169
22011004169
22011003011
22011003685
22011003863
22011004451
22011003861
22011004273

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Import

09 2311 62203
5200 3360 62220
5200 3360 62220
5200 1513 22710
09 1551 61950
05 1551 60950
5200 1552 61902
5200 1610 61901
08 1552 61905

X/2011/944

46.537,89
662,68
662,68
4.248,00
1.325,14
2.267,96
3.122,75
8.496,00
1.711,00

Import:
Nom tercer

Fase

Data

Refer./NIO

920110007805
920110007816
920110008092
920110008163

O
O
O
ADO

29/09/2011
29/09/2011
05/10/2011
05/10/2011

22011004171
22011000970
22011001481
22011004356

Aplicació
2011
2011
2011
2011

5200
3130
3110
3200

1513
1620
1320
9208

Import

22710
22711
20400
22109

377,60
90.131,61
1.223,11
2.318,53
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€

ARLEX BARCELONA SA
OP-Obra pública
MURIANO CASTANON CESAR
OP-Obra pública
MURIANO CASTANON CESAR
OP-Obra pública
DBA-FLUXE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OP-Obra
SL pública
PIEDRA GRANITICA GELABERT SLOP-Obra pública
P B X CENTRE DE CALCUL SL
OP-Obra pública
GEOTECNIA GEOLEGS CONSULTORS
OP-Obra
SL pública
NATURALEA CONSERVACIO SL OP-Obra pública
CORTES MONTERDE ISABEL
OP-Obra pública

Data: 18/10/2011

N. Operació

69.034,10
C. gestor

Import:
Nom tercer

94.050,85

€

C. gestor

MARTINEZ EZPELETA ALFONSO DOP-Obra pública
CONSOR CI PER A LA GESTIO D E RESID
MA-Medi
USambient
DEL VALLES OCCIDENTAL
FINANZIA AUTORENTING SA
PL-Policia Local
CERAMICAS DOMIN GUEZ SL
BR-Brigada d'obres

Relació

X/2011/971

N. Operació

Fase

Data

920110008307
920110008309
920110008310
920110008448
920110008453
920110008455
920110008457
920110008458
920110008493
920110008494
920110008495
920110008496
920110008502

ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
O
ADO
ADO
O
O
ADO

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011

Relació

Data: 24/10/2011
Refer./NIO
22011005324
22011005325
22011005326
22011005371
22011005372
22011005373
22011005375
22011003852
22011005382
22011005383
22011002331
22011002331
22011005385

X/2011/972

N. Operació

Fase

Data

920110008691
920110008692

A/
AD/

19/10/2011
19/10/2011

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Import

1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
09 3420 62504
09 3420 62504
09 3420 62504

531,60
708,80
841,70
175,00
175,00
387,49
360,00
1.629,21
1.550,50
1.080,00
531,00
531,00
12.321,84

Import:
Nom tercer

Aplicació

Import

22011001603 2011 1200 3420 62200
22010008318 2011 1200 3420 62200

€

FUNDACIO PRIVADA INNOVACIO PER
HA-Comis
L'ACCIO
Urba
SOCIAL
i habit
FUNDACIO PRIVADA INNOVACIO PER
HA-Comis
L'ACCIO
Urba
SOCIAL
i habit
FUNDACIO PRIVADA INNOVACIO PER
HA-Comis
L'ACCIO
Urba
SOCIAL
i habit
AA VV EL PINAR
HA-Comis Urba i habit
AA VV EL PINAR
HA-Comis Urba i habit
AA VV EL PINAR
HA-Comis Urba i habit
COLLA GEGANTERA EL PINAR
HA-Comis Urba i habit
SINERASO SLU
HA-Comis Urba i habit
FUNDACIO PRIVADA INNOVACIO PER
HA-Comis
L'ACCIO
Urba
SOCIAL
i habit
COLLA GEGANTERA EL PINAR
HA-Comis Urba i habit
INGEA TECNICOS ASOCIADOS SLHA-Comis Urba i habit
INGEA TECNICOS ASOCIADOS SLHA-Comis Urba i habit
FERNANDEZ EDUARDO FRANCISCO
HA-Comis
MANUEL
Urba i habit

Data: 24/10/2011
Refer./NIO

20.823,14
C. gestor

Import:
Nom tercer

-13.639,49
-4.225,87 GEA 21 SA

-17.865,36

€

C. gestor
HA-C omis Urba i habit
HA-C omis Urba i habit

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.

S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000405/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 2,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR, DELS
CAPÍTOLS 2. 3 .4, 6 I 9

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Promoció Econòmica,
Hisenda i Règim Interior, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de
realitzar la seva tramitació.
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D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O, ADO subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local
Relació
N. Operació

X/2011/954
Fase

920110008278 ADO
920110008529
O
920110008530 ADO
920110008531
O

Relació
N. Operació

Relació

22011004935
22011000936
22011003188
22011001321
Refer./NIO

18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011

22011000969
22011000768
22011000673
22011000986
22011001467

O
O

11/10/2011
17/10/2011

6210
2120
2120
2120

4330
9205
9205
9205

Data

A/
A/

07/10/2011
07/10/2011

2011
2011
2011
2011
2011

2000
2140
2140
2130
2130

9209
9207
9207
9250
9250

Data

920110008500

AD/

14/10/2011

920110008568
920110008775

O
O

18/10/2011
20/10/2011

Relació

Data

920110008206

O

06/10/2011

920110008258
920110008261
920110008262
920110008263
920110008289
920110008469

O
O
O
O
O
O

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
14/10/2011

Relació

22011001136 2011 09 1500 60903
22010005862 2011 09 1500 60903

Data:
Refer./NIO

920110008471
O
920110008472
O
920110008473
O
920110008572
O
920110008835 ADO
920110008836 ADO

1.252,19
848,08
141,89
141,33
1.709,76

Import

22011001162 2011 2300 9320 48001
22011001163 2011 2300 9320 48002

22011000853
22011000854
22011000809
22011000841

Import

Nom tercer

2300
2300
2300
2300

0110
0110
0110
0110

91301
31001
31001
31001

Data:
Refer./NIO
22011000723
22011003455
22011003995
22011003995
22011003995
22011003995
22011000709
22011001074

Import

Import:
Nom tercer

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2300

9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9320

Nom tercer

Refer./NIO

14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
18/10/2011
21/10/2011
21/10/2011

22011001074
22011001074
22011001074
22011005122
22011001541
22011001541

Import

20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
22708

278,37
421,63
2.514,58
95,58
2.610,16
2.610,16
1.721,07
17.466,73

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2300
2300
2300
2400
2110
2110

9320
9320
9320
9201
9204
9204

C. gestor

Import:
Nom tercer

TR-Gest econòm tribut
TR-Gest econòm tribut
7.686,33 €
C. gestor

Nom tercer

Import

22708
22708
22708
22006
22712
22712

12,41
511,78
967,50
111,86
60,00
70,00

C. gestor

COMUNITAT PROP C 1R DE MAIG SJ-Serveis
43
jurídics
COMUNITAT PROP C 1R DE MAIG SJ-Serveis
43
jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
GT TAMAYO SA
SJ-Serveis jurídics
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
TR-Gest econòm tribut

Data: 26/10/2011

Data

5.867,05 €
C. gestor

-6.362,57
BANCO SANTANDER SA
TR-Gestió econòmica tributària
-4.016,84
15.903,63 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TR-Gest
SAeconòm tribut
2.162,11 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DETR-Gest
BARCELONA
econòm tribut
26/10/2011
Import:
27.718,28 €

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

C. gestor

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA
CE-Serveis centrals
Y COMUNICACIONES DE ESP
PMC GRUP 1985 SA
CE-Serveis centrals
RICOH ESPAÑA SL
CE-Serveis centrals
RALLY SA
CE-Serveis centrals
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS YCE-Serveis
TELEGRAFOS
centrals
SA

-38.000,00
-222.330,59

Aplicació
2011
2011
2011
2011

€

AKIRA COMPUTER SL
PR-Prom de la ciutat
INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA
CE-Serveis
SLcentrals
AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO
CE-Serveis centrals
FINANZIA AUTORENTING SA
CE-Serveis centrals
Import:
4.093,25 €

Data: 26/10/2011
Refer./NIO

1.365,72
C. gestor

2.682,85 ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE CE-Serveis
BADALONAcentrals
SL
3.184,20 MELERO VELASCO JUAN
CE-Serveis centrals
26/10/2011
Import: -260.330,59 €

Aplicació

X/2011/988
Fase

Import

21300
22000
20300
22103
22201

Aplicació

X/2011/987
Fase

720,00
212,75
3,42
429,55

Import:
Nom tercer

Data: 26/10/2011
Refer./NIO

X/2011/986
Fase

22799
22203
22002
20400

Aplicació

X/2011/985
Fase

Relació

N. Operació

2011
2011
2011
2011

Import

Data: 21/10/2011

Data

Data

920110008210
920110008211

N. Operació

Aplicació

X/2011/984

Relació

N. Operació

11/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011

Fase

920110008296
920110008508
N. Operació

Refer./NIO

X/2011/964
Fase

920110008644
O
920110008671
O
920110008673
O
920110008674 ADO
920110008675
O

N. Operació

Data: 20/10/2011

Data

Import:
Nom tercer

1.733,55

€

C. gestor

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
TR-Gest econòm tribut
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
TR-Gest econòm tribut
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
TR-Gest econòm tribut
MADERAS RUBI SL
SE-Secretaria general
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS
RH-Recursos
I MUSEU
humans
MARIT IM DE BARCELONA
ASSOCIACIO D'ARXIVERS DE CATALUNYA
RH-Recursos humans

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
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Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000407/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 4,
PLANIFICACIÓ, ECOLOGÍA URBANA I SEGURETAT, DELS CAPÍTOLS 2 I
6

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana
i Seguretat, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a aprovació de la Junta
de Govern Local
Relació
N. Operació
920110008282
920110008292
920110008440
920110008444
920110008452
920110008454
920110008751

X/2011/991

Data: 27/10/2011

Fase

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
D/

11/10/2011
11/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
20/10/2011

22010007660
22011001149
22011001453
22011002046
22010007274
22011001480
22010007959

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

09 4311 62220
5200 1552 61903
08 1552 61905
5200 1552 61902
5200 1551 61904
5200 1650 60901
09 3420 62504

30

Import:

60.366,16

€

Import

Nom tercer

C. gestor

12.597,76
4.425,00
4.130,00
6.154,88
42.485,90
6.482,58
-15.909,96

ELECLIMA INDUSTRIAL TERRASSA
OP-Obra
SL
pública
LARIX DE INGENIERIA SA
OP-Obra pública
CORTES MONTERDE ISABEL
OP-Obra pública
DOPEC S.L.
OP-Obra pública
DOMINGO-FERRE ARQS SLP
OP-Obra pública
VAL RAVELL JOSE ANTONIO
OP-Obra pública
HA-Comis Urb i habitat
MAHECO, S,A,

Relació

X/2011/993

Data: 27/10/2011

N. Operació

Fase

Data

Refer./NIO

920110008315
920110008316
920110008317
920110008318
920110008319
920110008320
920110008321
920110008322

ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
O
O

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

22011002749
22011002749
22011003060
22011001911
22011001911
22011001911
22011000731
22011000731
22011002724
22011002800
22011002800
22011003213
22011000725
22011004553
22011000724
22011000725
22011001114
22011003981
22011002276
22011004596
22011001971
22011002510
22011005141
22011005079
22011000785

920110008393 ADO

13/10/2011

920110008394 ADO
920110008426
O
920110008427
O
920110008429
O
920110008431
O

13/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011

920110008436

O

14/10/2011

920110008437
920110008438
920110008441
920110008446
920110008449
920110008450
920110008451
920110008509

O
O
ADO
O
ADO
ADO
ADO
DO

14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
17/10/2011

Relació

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3200
3200
3200
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
3210
3130
3130
3130
3130
3220

9210
9210
9210
9210
9210
9210
9210
9210
9208
9208
9208
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1710
3132
1640
1640
3132
1650

X/2011/992

Import

21400
21400
21400
21400
21400
21400
20500
20500
21900
21200
21200
21400
21400
21400
21400
21400
21400
21400
22710
22710
22710
21200
21200
22710
22100

20,06
62,39
151,54
70,45
46,96
46,96
244,54
244,54
2.117,17
44,45
270,21
174,13
355,73
507,66
355,73
325,63
30,10
201,26
153,40
3.000,00
532,90
283,20
283,20
1.540,00
80.641,43

Import:

C. gestor

NEUMATICOS MARTIN RIUS SL
NEUMATICOS MARTIN RIUS SL
RECANVIS UNIO SL
DICAM RU BI MOTOS SL
DICAM RU BI MOTOS SL
DICAM RU BI MOTOS SL
CAIXAREN TING SA
CAIXAREN TING SA

SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i

Fase

Data

Refer./NIO

920110008294
920110008295
920110008297
920110008298
920110008299
920110008300
920110008301
920110008302
920110008303
920110008304
920110008305
920110008306
920110008308
920110008313
920110008314

O
ADO
ADO
O
O
O
ADO
ADO
O
O
O
DO
O
ADO
ADO

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

22011000734
22011004356
22011005002
22011000757
22011000757
22011000797
22011004356
22011002720
22011000760
22011002301
22011000755
22011000785
22011000741
22011005002
22011005002

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

3130
3200
3000
3210
3210
3200
3200
3200
3220
3130
3130
3220
3200
3000
3000

1620
9208
9210
1710
1710
9208
9208
9208
1650
1721
1620
1650
9208
9210
9210

Import

22712
22109
21400
21000
21000
22103
22109
22111
21000
21000
22704
22100
21300
21400
21400

10.315,85
449,66
843,39
70.473,08
70.473,08
2.771,91
7,01
67,26
1.386,54
5.203,80
7.389,90
92.666,68
6.701,08
569,55
251,16

€

seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg

CORDOBA REGUERA RAFAEL

BR-Brigada d'obres

CORDOBA REGUERA RAFAEL
TALLER JANER SL
ATH LON CAR LEASE SPAIN SA
TALLER ES CORONAS AUTO SL
ATH LON CAR LEASE SPAIN SA

BR-Brigada d'obres
TE-D esenvolup urbà
TE-D esenvolup urbà
TE-D esenvolup urbà
TE-D esenvolup urbà

ATH LON CAR LEASE SPAIN SA

TE-D esenvolup urbà

TALLER ES CORONAS AUTO SL TE-D esenvolup urbà
CARACUEL CARACUEL JESUS
TE-D esenvolup urbà
CENTROPLAG SL
PJ-Parcs i jardins
SOLU CIONS ORIENTADES AL MEDI
MA-Medi
AMBIENT
ambient
SL
GESTIÓ INTEGR AL C EMENTIRIS DE
SM-Serveis
NOMBERmunicipals
SL
GESTIÓ INTEGR AL C EMENTIRIS DE
SM-Serveis
NOMBERmunicipals
SL
MARIÑO MARTINEZ MONTSERRAT
MA-Medi ambient
UNION FENOSA COMERCIAL SL MT-Manteniments

Data: 27/10/2011

N. Operació

91.703,64

Nom tercer

Import:
Nom tercer

269.569,95

€

C. gestor

CESPA GESTION DE RESIDUOS SA
MA-Medi ambient
DROGAS Y PINTUR AS LA MODERN
BR-Brigada
A SA
d'obres
GRUPO C OR ON AS RUBI SL
SU-Ecolog urb i seg
PARCS I JARDINS C ATALUNYA SLPJ-Parcs i jardins
PARCS I JARDINS C ATALUNYA SLPJ-Parcs i jardins
PETRONIEVES SL
MT-Manteniments
BR-Brigada d'obres
SANTS VIRA SA
SANTS VIRA SA
BR-Brigada d'obres
SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRU MT-Manteniments
C ELECTRIC AS SA
SOLT ERM INSTAL·LACIONS SCP MA-Medi ambient
TEC NOLOGIA MEDIO AMBIENT GRMA-Medi
F SANCHEZ
ambient
SL
UNION FENOSA COMERCIAL SL MT-Manteniments
VALLES SEGUR ETAT SL
MT-Manteniments
GRUPO C OR ON AS RUBI SL
SU-Ecolog urb i seg
GRUPO C OR ON AS RUBI SL
SU-Ecolog urb i seg

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000408/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 2,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR, DEL CAPÍTOL 2

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Promoció Econòmica,
Hisenda i Règim Interior, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de
realitzar la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta
de Govern Local
Relació

X/2011/994

N. Operació

Data: 27/10/2011

Fase

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

18/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
25/10/2011

22011003452
22011000709
22011000695
22011000694
22011004395
22011004410
22011004411
22011000711
22011000710
22011000697
22011000712
22011003995
22011000703
22011000897

920110008647
920110008693
920110008694
920110008695
920110008696
920110008697
920110008698
920110008699
920110008700
920110008701
920110008704
920110008706
920110008708
920110008963

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2000

9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9209

Import

20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
22200

41,10
3.250,11
963,77
1.135,90
696,53
1.393,67
491,68
2.554,39
8.558,96
2.147,34
439,62
2.610,16
2.748,35
16.348,74

Import:
Nom tercer

43.380,32 €
C. gestor

CDAD PROP C/ DR GIMBERNAT 7 SJ-Serveis
ESQ MARGARIDA
jurídics XIRGU 6 PS RIERA
GT TAMAYO SA
SJ-Serveis jurídics
ALSI 02 SL
SJ-Serveis jurídics
ALSI 02 SL
SJ-Serveis jurídics
ALSI 02 SL
SJ-Serveis jurídics
GARRIDO FERNANDEZ MARIA
SJ-Serveis jurídics
GARRIDO FERNANDEZ MARIA
SJ-Serveis jurídics
PROMOCIONS URBANES DE RUBISJ-Serveis
SA
jurídics
PROMOCIONS URBANES DE RUBISJ-Serveis
SA
jurídics
PROMOCIONS URBANES DE RUBISJ-Serveis
SA
jurídics
CERAMICAS EGARA S A
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
ASSOCIACIO CASAL CA N'ORIOL SJ-Serveis jurídics
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U CE-Serveis centrals

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:
Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000413/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 4
PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT, DEL CAPÍTOL 6

32

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana
i Seguretat, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta
de Govern Local
Relació

X/2011/1001

N. Operació

Fase

Data

O
O

19/10/2011
21/10/2011

920110008686
920110008783

Data: 31/10/2011
Refer./NIO

Aplicació

Import

22010005704 2011 5200 1552 61905
22011002506 2011 5200 1552 61902

Import:
Nom tercer

13.512,18

€

C. gestor

8.556,18 DBA-FLUXE ESTU DIOS Y PROYECTOS
OP-Obra
SL pública
4.956,00 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL OP-Obra pública

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000410/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 3,
COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES, DELS CAPÍTOLS 2 I 4

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les
Persones, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.

D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
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Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O, ADO subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local

Relació
N. Operació

X/2011/998
Fase

920110008730 ADO

Relació

Data
19/10/2011

Data: 31/10/2011
Refer./NIO

Aplicació

Import

22011005458 2011 4110 2310 48000

X/2011/999

Import:
Nom tercer

Fase

Data

Refer./NIO

920110008543
920110008550
920110008551
920110008552
920110008553
920110008597
920110008599
920110008602
920110008605
920110008612
920110008627
920110008629
920110008632
920110008635
920110008774
920110008799
920110008800
920110008911
920110008913
920110008914
920110008915
920110008916

O
O
O
O
O
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
O
O
O
O
O
O
O
O

17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011

22011000769
22011005155
22011004593
22011004959
22011005121
22011005411
22011005412
22011005413
22011005415
22011005418
22011005423
22011005424
22011005426
22011005427
22011004759
22011005157
22011004854
22011000769
22011005018
22011004118
22011004961
22011003046

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7001
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7001
7120
7120
7120
7120

9241
3380
3380
3380
3380
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3341
3320
3320
9241
3360
3382
3350
3382

€

717,11 ASSOCIACIO DE DISMINUITS PSIQUICS
SS-Sanit
DEserv
RUBsoc

Data: 31/10/2011

N. Operació

717,11
C. gestor

Import

22710
22602
22609
22602
22609
22001
22001
22001
22001
22609
22606
22606
22606
22000
22602
22602
22602
22710
22610
22602
22602
22609

7.213,74
306,80
1.200,00
1.068,63
164,60
311,77
1.324,88
3.155,29
1.141,36
216,00
338,64
990,00
2.000,00
2.998,31
88,50
383,50
434,79
7.213,74
177,00
166,38
91,01
19.846,54

Import:
Nom tercer

50.831,48

€

C. gestor

INICIATIVES I PROGRAMES SL
GI-Infrastructures
DAMASO MORROS DAVID
CU-Cultura
ELS CASTELLERS DE RU BI
CU-Cultura
IMPRINTER SL
CU-Cultura
ROSAS 5 SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
TALEIA CULT URA SL
CU-Cultura
CONCA GRAU JOAQU IM
CU-Cultura
AVILA GAMERO ROCIO
CU-Cultura
BLASCO ARIÑ O MARIA SARA
CU-Cultura
GRAN DES ALMACENES FNAC ESPAÑA
CU-Cultura
SA
MADIS PUBLICIDAD SL
CU-Cultura
VERD SCP
CU-Cultura
IMPRINTER SL
CU-Cultura
INICIATIVES I PROGRAMES SL
GI-Infrastructures
CADLINEAL SL
CU-Cultura
MADIS PUBLICIDAD SL
CU-Cultura
IMPRINTER SL
CU-Cultura
PIROTECNIA IGUAL SA
CU-Cultura

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.

S’acorda:
Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000419/2011-HISENDA* CALENDARI FISCAL 2012

Antecedents de fet:

Primer.- La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 15 de novembre de
2010, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar el calendari fiscal i el període de
pagament en voluntària dels tributs i altres ingressos de naturalesa pública de
notificació col·lectiva i periòdica corresponents a l’exercici 2011
Segon.- S’ha dictat instrucció de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics per
l’elaboració del calendari fiscal per a l’exercici 2012.
Tercer.- Consta a l’expedient administratiu tramitat a l’efecte, informe tècnic emès
per l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics.
Fonaments de dret:
Primer.- L’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, de la Llei General
Tributària que estableix:
“El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica
que no tinguin establert un altre termini en les seves normes reguladores s’ha
d’efectuar en el període comprès entre el dia u de setembre i el 20 de novembre o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
L’Administració tributària competent pot modificar el termini assenyalat en el paràgraf
anterior sempre que el termini esmentat no sigui inferior a dos mesos.”

Segon.- L’article 15 de la vigent Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipal de l’Ajuntament de Rubí
estableix:
“1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província..
2. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona, correspondrà a l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i
també en la seva seu electrònica.
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3. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals.”

Tercer.- L’article 16 de la vigent Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipal de l’Ajuntament de Rubí estableix
en relació a l’exposició pública de padrons:

“1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies, comptats a partir del
primer dia del període de cobrament.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí
oficial de la Província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica
de l’ORGT.
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels
Ajuntaments que han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de
Barcelona, poden consultar, durant el tràmit d’informació pública l’expedient, llevat
de les dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de
l’ORGT.
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el
sistema informàtic de l’ORGT expedirà el corresponent certificat electrònic acreditatiu
de l’efectivitat temporal del termini d’exposició pública dels padrons i signat
mitjançant certificat d’aplicació corporativa. Aquest certificat es custodiarà
permanentment, de forma electrònica.
4. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu
l'article 102 de la Llei General Tributària.
5. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del
termini d’exposició pública dels corresponents padrons.
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6. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el
corresponent padró. Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per la
Gerència de l’ORGT, es formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.

Quart.- L’article 24 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, disposa:
“Anuncis de cobrança.
1. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de forma
col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial de que
correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar
pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.
2. L’anunci de cobrança ha de contenir, almenys:
a) El termini d’ingrés.
b) La modalitat de cobrament utilitzable entre les enumerades a l’article 23.
c) Els llocs, dies i hores d’ingrés.
d) L’advertència que, transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora, i si s’escau, les costes que es
produeixin.
3. L’anunci de cobrança pot ser substituït per notificacions individuals.”
D’acord amb allò que estableix la resolució de l’Alcaldia de delegació de
competències en favor de la Junta de Govern Local, i un cop conclosos els tràmits
administratius corresponents, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i
altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica
corresponents
a
l’exercici
2012,
que
seguidament
es
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detallen:
CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI 2012
TAXA PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions

De 1/02 a 2/04 de 2012
de l'1 al 5/04/2012

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions

2012
De 1/02 a 2/04 de 2012
de l'1 al 5/04/2012

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA
URBANA, RÚSTEGA I DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions (IBI Urbana i BICES)

1a fracció
2a fracció
3a fracció
4a fracció

TAXA PER LA RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D'ESCOMBRARIES D'ORIGEN DOMÈSTIC
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció

TAXA PER LA RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS D'ACTIVITATS COMERCIALS I INDUSTRIALS
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció

2012

2012
De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/03/2012
de l'1 al 5/06/2012
de l'1 al 5/09/2012
de l'1 al 5/12/2012
2012
De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/05/2012
de l'1 al 5/10/2012

2012
De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/05/2012
de l'1 al 5/10/2012

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES (GUALS)
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció

De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/05/2012
de l'1 al 5/10/2012

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció
3a fracció
4a fracció

2012
Del 2/05 a 2/07 de 2012
de l'1 al 5/06/2012
de l'1 al 5/08/2012
de l'1 al 5/10/2012
de l'1 al 5/12/2012

ALTRES TRIBUTS
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions

2012
De 1/10 a 3/12 de 2012
de l'1 al 5/12/2012
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2012

Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació del calendari fiscal en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que aquest pugui
complir, a més de la funció de donar a conèixer l’exposició pública de padrons, la
funció de l’anunci de cobrament a que es refereix l’article 24 del Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, mitjançant el modelatge lliurat a aquests efectes, així com a
la Intervenció i Tresoreria municipal.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

F) ALTRES
•

000017/2011-IDPREX*APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
LA DIFUSIÓ DE LA IDENTITAT RUBINENCA

Vist el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Colla de Diables de
la Riera de Rubí per a la col·laboració en la difusió de la identitat rubinenca.
Atès que l’Ajuntament de Rubí és titular de “La Botiga de Rubí–Oficina de Turisme”,
servei creat per acord de Ple de data 14 de maig de 2007.
Atès que “La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” té com a funció, entre d’altres, la
difusió de la cultura i identitat rubinenca a través de l’exposició i distribució de
productes identificatius de les diferents entitats de la ciutat.
Atès que l’entitat Colla de Diables de la Riera de Rubí té el propòsit d’exhibir i
distribuir béns de la seva propietat a través de “La Botiga de Rubí-Oficina de
Turisme”.
Atès que l’Ajuntament de Rubí posa "La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” a
disposició de l’entitat Colla de Diables de la Riera de Rubí per a l’exposició i
distribució dels seus productes.
Atès que per a la consecució d’aquest objectiu, ambdues parts estimen oportú
subscriure el present conveni de col·laboració.

S’acorda:
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Primer – Aprovar el referit conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Rubí i l'entitat
Colla de Diables de la Riera de Rubí per a la col·laboració en la difusió de la identitat
rubinenca.
Segon.- Facultar la senyora Carme García Lores, alcaldessa de Rubí, per a la
signatura de l’esmentat conveni.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000018/2011-IDPREX* APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
LA DIFUSIÓ DE LA IDENTITAT RUBINENCA

Vist el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Unió Esportiva Rubí
per a la col·laboració en la difusió de la identitat rubinenca.
Atès que l’Ajuntament de Rubí és titular de “La Botiga de Rubí–Oficina de Turisme”,
servei creat per acord de Ple de data 14 de maig de 2007.
Atès que “La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” té com a funció, entre d’altres, la
difusió de la cultura i identitat rubinenca a través de l’exposició i distribució de
productes identificatius de les diferents entitats de la ciutat.
Atès que l’entitat Unió Esportiva Rubí té el propòsit d’exhibir i distribuir béns de la
seva propietat a través de “La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme”.
Atès que l’Ajuntament de Rubí posa "La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” a
disposició de l’entitat Colla de Diables de la Riera de Rubí per a l’exposició i
distribució dels seus productes.
Atès que per a la consecució d’aquest objectiu, ambdues parts estimen oportú
subscriure el present conveni de col·laboració.
S’acorda:
Primer – Aprovar el referit conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Rubí i l'entitat
Unió Esportiva Rubí per a la col·laboració en la difusió de la identitat rubinenca.
Segon.- Facultar la senyora Carme García Lores, alcaldessa de Rubí, per a la
signatura de l’esmentat conveni.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000211/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS CENTRE

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2010.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats veïnals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Infraestructures i Suport a Entitats.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:

Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en les
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’activitats o programes i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: AV CENTRE
ACTIVITAT O PROGRAMA
Ball de Mantons
Trobada mensual de country
Conferències mensuals
Festa del Centre
Butlletins informatius

QUANTITAT
600 €
500 €
400 €
800 €
100 €

FASE
TOTAL

ADO
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2.400 €

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 2.400 € a la partida número
7001 9241 48000.
Tercer.- La subvenció global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queden sotmeses al procediment de justificació establert
a l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a cada entitat
beneficiària el pagament anticipat de les subvencions pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Infraestructures i Suport a les
Entitats, a la Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000245/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
D'ANIMACIÓ CULTURAL DEL CARRER SANT JAUME

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
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ENTITAT BENEFICIÀRIA:
Associació d'Animació Cultural del Carrer Sant Jaume
ACTIVITAT O PROGRAMA
Festes del carrer Sant Jaume
FASE ADO

TOTAL
2.500,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 2.500 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000246/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
ESCOLA DE SARDANES FLOR DE NEU

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
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S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Escola de Sardanes Flor de Neu
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Participació Colles Galzeran en el Campionat de Colles
sardanistes de Catalunya
26º Concurs de Colles Sardanistes vàlid pel Campionat de
Catalunya de Colles Sardanistes (Festa Major de Rubí 2011)
Repic, Butlletí trimestral de l’entitat
Curset de sardanes
Sardanes a la fresca
FASE ADO
1.500,00

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 1.500 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a les entitats beneficiàries esmentades

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000247/2011-SCULTURALS*
GATZARA

CONCEDIR

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Grup de Teatre Gatzara
ACTIVITAT O PROGRAMA
Representació teatral els Pastorets
FASE ADO

TOTAL
450,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 450 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000248/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
ÒMNIUM CULTURAL DE RUBÍ

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Òmnium Cultural de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Prediada
Quedem
Recull de contes infantils
Flama del Canigó
FASE ADO

TOTAL

875,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 875 € la partida número
7120.3340.48000.
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Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000249/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ
"ASOCIACIÓN ROCIERA ANDALUZA DE RUBÍ"

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Asociación Rociera Andaluza de
Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Rocío en Catalunya
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FASE ADO

600,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 600 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000250/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
"UNIÓN EXTEMEÑA DE RUBÍ"

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
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ENTITAT BENEFICIÀRIA: Unión Extremeña de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Dia de Extremadura
FASE ADO

TOTAL
600,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 600 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000251/2011-SCULTURALS*
CASAL POPULAR DE RUBÍ

CONCEDIR

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
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Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
ENTITAT BENEFICIÀRIA: Casal Popular de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Activitats anuals
FASE ADO

TOTAL
900,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 900 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a les entitats beneficiàries esmentades

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000252/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
"CENTRO ARAGONÉS DE RUBÍ"

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
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S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Centro Aragonés
ACTIVITAT O PROGRAMA
Sant Jordi
FASE ADO

TOTAL
770,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 770 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000253/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
COLLA DE GEGANTERS DE RUBÍ

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.

51

Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
ENTITAT BENEFICIÀRIA: Colla Geganters de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Per les activitats anuals previstes segons conveni
FASE ADO

TOTAL
14.000,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 14.000 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000254/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIÓ
DE RADIOAFECCIONATS DE RUBÍ

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
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Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Unió de Radioafeccionats de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Cobertura Marxa de regularitat
1ª Experiència 10Ghz
QSL Festa Major, Rubí Award
FASE ADO
270,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 270 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000255/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ DE DANSA DE RUBÍ ADANUBI

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Associació de Dansa de Rubí
Adanubi
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Participació Festa Major
FASE ADO
200,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 200 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
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Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000033/2011-CIUTAT* ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA
PEL SOC PER A LA PRÒRROGA D'UN AODL PER ATENDRE EL SERVEI
D'INSERCIÓ DE L'IMPES

Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 18.10.11 adoptà, entre
altres, l’acord de sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya
destinada a finançar part dels costos laborals totals derivats de la contractació
(pròrroga) d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per tal d’atendre
el Servei d’Inserció de l’IMPES.
Vista la resolució de data 4 d’octubre de 2011 de la directora de Programes del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’adjunta com a annex aquesta proposta
d’acord, corresponent a l’atorgament d’una subvenció de 27.045,55 euros destinats
a finançar fins el 80% dels costos laborals anuals derivats de la contractació
(pròrroga) d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per un període de 12
mesos.
La regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents
S’acorda:
1r. Acceptar del Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció de 27.045,55 €
destinats a finançar fins el 80% dels costos laborals anuals derivats de la
contractació (pròrroga) d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per un
període de 12 mesos, per atendre el Servei d’Inserció de l’IMPES.
2n. Gestionar aquesta acció directament a través de l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica i Social (IMPES).
3r. Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat i la
Intervenció General, per la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable en fase prèvia núm. 920111000713 (NIO núm. 12011005429).
4t. Comunicar aquest acord a l’Oficina de gestió d’ingressos.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000034/2011-CIUTAT* SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA
"MONITOR/A D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE PER A MENORS I
ADOLESCENTS AMB MÒDUL DE MENJADORS ESCOLARS", EN EL
MARC DEL PROJECTE ILOQUID

Atès que l’Ajuntament de Rubí és entitat adherida al Pacte per a la dinamització
territorial i el foment de l’ocupació en el sector de serveis a les persones com a forma
d’execució del projecte ILOQUID.
Atès que l’Ajuntament de Rubí ha participat en el procés d’elaboració de l’eix 1 (Pla
Operatiu de Treball Territorial del Vallès Occidental).
Atès que Junta de Govern Local en la seva sessió de data 17.05.10 adoptà, entre
altres, l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Rubí com a Iniciativa Local d’Ocupació en el marc del pacte Vallès
Occidental per al desenvolupament de l’eix 2 (itineraris d’inserció i millora de
l’ocupació) i de l’eix 3 (promoció d’empreses i serveis de qualitat) del projecte
ILOQUID.
D’acord amb la comunicació per part de la Diputació de Barcelona de la possibilitat
d’ampliar l’atorgament de subvenció per a la realització de més accions formatives
del pla d’execució dels eixos 2 i 3.
La regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents
S’acorda:
1r. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció de 8.960,00 euros per a la
realització de l’acció formativa “Monitor/a d’activitats de temps lliure per a menors
i adolescents amb mòdul de menjadors escolar”, en el marc del projecte
ILOQUID.
2n. Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i a l’Oficina de gestió
d’ingressos.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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G) PROPOSTES D’URGÈNCIA
•

000050/2011-SG SI PROVISIO DE FONS PER DESPESES PETITES DE
LES ELECCIONS AL CONGRES I AL SENAT 20-11-11

Vista la petició efectuada per el Sr. Ramiro Vidal Montero, segons informe signat en
data 26 d’octubre de 2011, pel qual es demana un pagament a justificar a favor del
personal habilitat, Sr. Francesc Puig Vallhonrat, amb DNI. 39148123F, d’un import
de 850€, per la realització d’una despesa consistent en Eleccions al Congrés i
Senat el 20-11-11 a càrrec de la partida 2400 9201 22705.
A la vista d’allò establert en la base 28 de l’exercici del pressupost, i les normes de
gestió de les ADOPJ.
Vist l’apunt previ número 920110009489 a la partida 2400 9201 22705 per import de
850€.
Atès els decrets d’alcaldia núm. 2011003006 de l’11 de juny, de delegacions de
competències en la Junta de Govern Local i, el decret d’alcaldia núm. 2011005190
de data 29 d’octubre de 2011, de delegacions de competències als regidors.
S’acorda:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació i aprovar el pagament a
justificar, esmentat anteriorment.
Segon.- Traslladar aquesta resolució als interessats.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc
aquesta acta.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número
Caràcter
Data
Hora
Lloc

:
:
:
:
:

2011000044
Ordinària
15 de novembre de 2011
De 09:30 a 10:00 h
Sala de Juntes de l’edifici Rubí+D

Assistents
Carme García Lores
Manuel Velasco Cano
Ana M. Martínez Martínez
Arés Tubau i Pomareda
Neus Muñoz Hijar
Jaume Buscallà Garcia
Josep Manel Castro González

Alcaldessa
1r Tinent d'alcaldia
2a Tinenta d'alcaldia
3a Tinenta d’alcaldia
4a Tinenta d’alcaldia
5è Tinent d'alcaldia
Regidor delegat

Santiago Moreno Granado, interventor
Ramiro Vidal Montero, secretari accidental

Convidats: Rafael Paez i Vicenç Rabadán

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcaldessa obre la sessió, i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior per
unanimitat.

A) OBRA PÚBLICA
•

000486/2010-TERRITORIAL* RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI INCLÒS A LA "MEMÒRIA VALORADA DE MOBILIARI I
MAMPARES EN ADEQUACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE NOU NUCLI DE
COMUNICACIONS AL CENTRE CÍVIC DE CAN FATJÓ PER A L'ÚS

1

D'OAC, EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS, SERVEI DE DEPENDÈNCIA
I SERVEI INTEGRAL D'AJUDA A DOMICILI A L'AVINGUDA
CASTELLBISBAL, 31 - CARRER TOPAZI, 1"

Atès que en data 17 d’octubre de 2011 es va signar l’acta de recepció del
subministrament de mobiliari inclòs a la “Memòria valorada de mobiliari i mampares
en adequació i construcció de nou nucli de comunicacions al Centre Cívic de Can
Fatjó per a l'ús d'OAC, equip bàsic de Serveis Socials, Servei de Dependència i
Servei Integral d'Ajuda a Domicili a l'avinguda Castellbisbal, 31 - carrer Topazi, 1”,
per part del Sr. Michel R. Maitrias, en nom i representació d’Arlex Barcelona S.A.,
empresa adjudicatària del subministrament, Sílvia Salueña Pérez, arquitecta de
l’Ambit d’Obra Pública de l’Ajuntament de Rubí, directora de les obres, Sra.
Montserrat Prat Calm, representant de la Unitat Gestora de l’expedient, Sr. Jaume
Solé Aubets, representant de la Intervenció General i Sr. Ramiro Vidal Montero,
Secretari accidental, representant de la Secretaria General, en representació de
l'Ajuntament de Rubí.
Atesos l’article 48.4 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 205 i 218 de la llei
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local per Decret
d'Alcaldia núm. 2011003006 de data 11.06.2011 i vistes les competències conferides
a aquesta regidoria per Decret d’Alcaldia número 2011003008 de data 11.06.2011.
S’ACORDA:
Primer-. Donar-se per assabentada de la recepció del subministrament de mobiliari
inclòs a la “Memòria valorada de mobiliari i mampares en adequació i construcció de
nou nucli de comunicacions al Centre Cívic de Can Fatjó per a l'ús d'OAC, equip
bàsic de Serveis Socials, Servei de Dependència i Servei Integral d'Ajuda a Domicili
a l'avinguda Castellbisbal, 31 - carrer Topazi, 1”.
Segon-. Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000786/2010-TERRITORIAL* RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL
"PROJECTE DE REMODELACIÓ URBANA D'ESPAIS PER A JOCS
INFANTILS AL MUNICIPI DE RUBÍ"

2

Atès que en data 3 d’octubre de 2011 es va signar l’acta de recepció de les obres del
“Projecte de remodelació urbana d’espais per a Jocs Infantils al Municipi de Rubí”,
per part de la Sra. Mª José Pérez, en nom i representació de KECONSTRUIM SA,
empresa adjudicatària de les obres, Francesc Ventura i Parés, en representació de
l’empresa EMAB, com a director facultatiu de les obres, Sra. Montserrat Prat Calm,
representant de la Unitat Gestora de l’expedient, Sr. Jaume Solé Aubets,
representant de la Intervenció General i Sr. Pere Baños González, Secretari
accidental, representant de la Secretaria General, en representació de l'Ajuntament
de Rubí.
Atesos l’article 48.4 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 205 i 218 de la llei
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local per Decret
d'Alcaldia núm. 2011003006 de data 11.06.2011 i vistes les competències conferides
a aquesta regidoria per Decret d’Alcaldia número 2011003008 de data 11.06.2011.
S’acorda:
Primer.- Donar-se per assabentada de la recepció de les obres del “Projecte de
remodelació urbana d’espais per a Jocs Infantils al Municipi de Rubí”.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, al Servei de Mobilitat, al Servei de
Manteniment i al Servei de Seguretat.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

B) LLICÈNCIES URBANISTIQUES
•

000030/2011-OMA* ATORGAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM.
000030/2011-OMA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AÏLLAT
AL CARRER HERMANN HESSE NUM. 36. TITULAR: JORGE GONZALEZ
GOMEZ

Vista la petició de llicència de 26 d'abril de 2011, (LLGE 2011012495), realitzada pel
senyor JORGE GONZALEZ GOMEZ, per a construcció habitatge unifamiliar aillat
amb garatge i piscina al carrer Hermann Hesse núm. 36.
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El 28 de juliol de 2011 (LLGS2011013494), es va requerir a l’interessat la
subsanació de deficiències tècniques i documentals i, el 14 d’octubre de 2011
(LLGE2011026346, l’interessat va presentar documentació adient per subsanar les
deficiències requerides.
Revisada la documentació presentada el 26 d’octubre de 2011 es varen emetre
informes tècnic i jurídic favorables.
S’acorda:
Atorgar al senyor JORGE GONZALEZ GOMEZ la llicència d’obres majors núm.
000030/2011-OMA, per a construcció habitatge unifamiliar aillat amb garatge i
piscina al carrer Hermann Hesse núm. 36.
La habitatge projectat té una superfície total construïda de 296,89 m2, format per:
- planta soterrani
instal·lacions i
- planta baixa:
- planta primera:

: 108,46 m2., destinada al garatge, 2 trasters, bany, cambra
escala accés.
104,66 m2., destinada a dependències de l’habitatge.
83,77 m2. destinada a dependències de l’habitatge.

La piscina té una superfície de 24,50 m2.
La superfície útil tancada de l’habitatge és de 150,34 m2.
La present llicència s’atorga amb les següents condicions generals, particulars,
terminis d’execució, liquidació impost sobre construccions, taxa urbanística i
garanties.

CONDICIONS GENERALS:
Consten en el document annex.
CONDICIONS PARTICULARS:
1) Subjectar-se a la documentació de projecte presentada amb la sol·licitud
d’aquesta llicència municipal d’edificació amb excepció dels plànols núms. 4,5 i 10
que han estat anul·lats i substituïts pels presentats el 14 d’octubre de 2011 i el
plànol, 10.1 que completa la documentació inicial.
2) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar un exemplar visat del projecte
d’execució acompanyat d’un certificat de l’arquitecte redactor indicant si hi ha o no
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modificacions respecte al projecte bàsic aprovat. També caldrà presentar el
nomenament de contractista.

TERMINIS EXECUCIO OBRES:
24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les.

LIQUIDACIÓ:
Referèn
Núm.
Tipus d’ingrés
cia
Rebut
0003182 Impost
de
Construccions 1815809 /
Instal·lacions i Obres
0
0003263 FIANCES: Dipòsits i Garanties 1815808 /
0
003146 URBAN:
Llicències 1815173 /
Urbanístiques
0

Import

Data Ingrés

9699,98 €
6141,66 €
3637,49 €

04-04-2011

segons Ordenança Fiscal 6 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
segons Ordenança Fiscal 17(Taxa per llicències urbanístiques).
Advertir que en compliment de l’article 9.4 de l’ordenança fiscal núm.6, el termini per
fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies desprès de la
notificació de la concessió de la present llicència d’obres.

GARANTIES:
871,45

euros

per respondre que els residus de l’excavació prevista en la construcció autoritzada
seran lliurats a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, segons preveu l’art. 5.2.c)
del Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya. Serà retornada al justificar
documentalment el seu lliurament.
420,22

euros

per respondre que els residus produïts en la construcció autoritzada, seran lliurats a
un gestor autoritzat pel seu reciclatge, segons preveu l’art. 5.2.c) del Decret 201/94
de 26 de juliol de la Generalitat de Catalunya. Serà retornada al justificar
documentalment el seu lliurament.
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4.849,99 euros
per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres, calçada, etc). Serà retornada previ informe favorable del tècnic municipal
quan es resolgui la llicència d’ocupació. SI ABANS D’INICIAR LES OBRES HI HAN
DESPERFECTES CAL NOTIFICAR-HO PER ESCRIT.
La constitució i l’ingrés del total de l’import de les esmentades garanties, s’haurà de
fer abans d’iniciar les obres.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000069/2011-OMA* ATORGAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM.
000069/2011-OMA, PER REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI SITUAT AL
CARRER DE LA CREU NÚM. 1. TITULAR: CRISTINA MOLINÉ BORRELL

Vista la petició de llicència de 13 de setembre de 2011, (LLGE 2011023751),
realitzada per la senyora CRISTINA MOLINE BORRELL, per reforma d’accessos,
caixa d’escala ubicació d’ascensor i reforma i ampliació de l’habitatge de la planta
segona de l’edifici existent al carrer de la Creu núm. 1.
Revisada la documentació presentada, el 27 d’octubre de 2011, es varen emetre
informes tècnic i jurídic favorables.

S’acorda:
Atorgar a la senyora CRISTINA MOLINE BORRELL, la llicència d’obres majors núm.
000069/2011-OMA, per reforma d’accessos, caixa d’escala ubicació d’ascensor i
reforma i ampliació de l’habitatge de la planta segona de l’edifici existent al carrer de
la Creu núm. 1.
Les Superficies construïdes d’actuació són les següents:
Superfície de reforma planta baixa
Superfície de reforma planta primera
Superfície de reforma planta segona
Superfície d’ampliació planta segona
Superfície d’enderroc de planta segona

21,80 m2.
21,80 m2.
108,00 m2.
29,70 m2.
11,50 m2.
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La superfície útil tancada de l’habitatge de la planta segona és de 98,15 m2.
La present llicència s’atorga amb les següents condicions generals, particulars,
terminis d’execució, liquidació impost sobre construcció, taxa urbanística i garanties.

CONDICIONS GENERALS:
Consten en el document annex.

CONDICIONS PARTICULARS:
1) Subjectar-se a la documentació de projecte presentada amb la sol·licitud
d’aquesta llicència municipal d’edificació.
2) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar un exemplar visat del projecte
d’execució acompanyat d’un certificat de l’arquitecte redactor indicant si hi ha o no
modificacions respecte al projecte bàsic aprovat.
3) Atès que s’acredita que el contractista “Doña i Bell, S.L.” està associat i és
membre de ple dret del Gremi de la Construcció del Vallès de Terrassa, s’aplica
l’exempció de la garantia de residus de la construcció, d’acord amb l’art. 5.2.c del
Decret 201/94 de la Generalitat de Catalunya, però al sol·licitar la preceptiva llicència
de primera ocupació, caldrà presentar el certificat original de l’abocador receptor on
hi consti la quantitat rebuda i dates d’entrega.

TERMINIS EXECUCIO OBRES:

24 mesos per iniciar-les
48 mesos per acabar-les.

LIQUIDACIÓ:
Referèn
Núm.
Tipus d’ingrés
cia
Rebut
0003366 Impost
de
Construccions 1818275 /
Instal·lacions i Obres
0
0003483 FIANCES: Dipòsits i Garanties 1818274 /
0
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Import
3137,40
€
1568,70
€

Data Ingrés

003345
1176,52 €

URBAN: Llicències Urbanístiques
06-09-2011

1817949/ 0

segons Ordenança Fiscal 6 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
segons Ordenança Fiscal 17(Taxa per llicències urbanístiques).
Advertir que en compliment de l’article 9.4 de l’ordenança fiscal núm.6, el termini per
fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies desprès de la
notificació de la concessió de la present llicència d’obres.

GARANTIES:

1.568,70

euros

per respondre de la reparació dels possibles desperfectes ocasionats a l’espai públic
(voreres, calçada, etc). Serà retornada previ informe favorable del tècnic municipal
quan es resolgui la llicència d’ocupació. SI ABANS D’INICIAR LES OBRES HI HAN
DESPERFECTES CAL NOTIFICAR-HO PER ESCRIT.
La constitució i l’ingrés de l’import d’esmentada garantia, s’haurà de fer abans
d’iniciar les obres.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000288/2011-TERRITORIAL* DENEGAR LA LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ NUM. 9416772 DE L'EDIFICI DESTINAT A HABITATGE
AÏLLAT, SITUAT AL CARRER CUBELLES NÚM. 6, TITULAR: JOSÉ
GONZALEZ BASILIO

Per resolució de la Comissió de Govern de 2 de maig de 1994, es va atorgar la
llicencia d’obres majors número OP-9416771, al senyor José González Basilio, per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer Cubelles 6.
Per resolució de la Comissió de Govern de 7 de desembre de 1999, es va atorgar la
llicencia d’obres majors número OP-9416771, al senyor José González Basilio, per a
la construcció d’un garatge en substitució de terres i el tancament d’una part de la
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planta palafítica de l’habitatge unifamiliar aïllat, amb una superfície de 20,16 m², a la
finca del carrer Cubelles 6.
L’1 de juliol de 1994 es va realitzar acta de replanteig comprovant les distancies
mínimes a partions.
El 26 d’abril de 1996, es va realitzar acta de cobriment d’aigües, amb l’observació de
que caldrà aportar secció del terreny amb la implantació real indicant les
adequacions a fer a fi i efecte de justificar el compliment de la Normativa Urbanística
aplicable atès que, aparentment, supera l’alçada reguladora màxima.
El 9 de maig de 1996, el senyor Josep Oliva Virgili, en qualitat d’arquitecte redactor i
director de les obres, va presentar plànol de seccions de l’estat actual i proposta
d’adequació.
El 24 de maig de 1996, el tècnic municipal va emetre informe on es condiciona per
l’atorgament de la llicència de primera ocupació a que estiguin realitzats els treballs
de condicionament del mur situat a la part inferior de l’habitatge, així com donar
tractament d’acabat a la planta palafitica, bàsicament el sostre de la mateixa.
EL 30 d’abril de 1999, es va realitzat l’acta de final d’obra on s’observa que manca
col·locar la barana de la terrassa.
El 19 d’abril de 2006, el senyor José González Basilio, va sol·licitar la llicència de
primera ocupació, on s’adjunta fotografia de la façana i fotocopia del certificat final
d’obra.
Vist que en diverses dates que convergeixen entre el 10 de maig de 2006 i el 8 de
setembre de 2008, es van requerir a l’interessat la subsanació de deficiències
tècniques i documentals.
El 17 d’octubre de 2008 i el 13 de febrer de 2009, l’interessat va realitzar aportació
de documentació.
El 27 d’abril de 2009 es va realitzar visita d’inspecció per part del tècnic municipal,
esmentat en el requeriment de deficiències de 29 de maig de 2009 per resoldre la
llicència de primera ocupació, que textualment diu:
“A la vista de la comprovació exterior efectuada en data 27 d’abril de 2009 es
constata que s’han efectuat el tancament de la pràctica totalitat de la planta
palafítica i, en conseqüència, cal legalitzar l’increment de superfície efectuat. Per a
tal efecte hauran de demanar la preceptiva llicència de legalització previ a comprovar
que l’ampliació efectuada compleix els paràmetres urbanístics i, en cas contrari,
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indicant les adequacions a fer a fi i efecte d’ajustar a Normativa l’esmentada
ampliació”.
El 27 de juny de 2011, es realitza nova visita d’inspecció.
El 17 d’octubre de 2011 es va emetre informe tècnic-jurídic de l’Arquitecta tècnica i
Lletrada-Cap del Servei d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, fent
constar que l’habitatge es troba ocupat sense la preceptiva llicència de primera
ocupació i una vegada analitzat l’estat de tramitació d’aquesta, es conclou que és
jurídicament procedent denegar-la, ja que s’ha efectuat el tancament de la pràctica
totalitat de la planta palafítica (només consta amb llicència concedida el tancament
de 20,16 m² dels 120,75 m² totals que ocupa la planta palafítica) i, en conseqüència,
caldria legalitzar l’increment de superfície efectuat , per incompliment del que
preveu l’article 90.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
No obstant, cal indicar que l’acció que ostenta l’administració per a requerir
l’aportació de l’esmentada documentació i ajustar-se a la llicència atorgada està
prescrita, ja que han transcorregut mes de sis anys entre l’acabament de les obres
(10 de febrer de 1997 segons certificat final d’obra i fotografia aportada a l’efecte) i
la possible incoació del corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística i sancionador.
S’acorda:
Primer.- Denegar la llicència de primera ocupació sol·licitada el 19 d’abril de 2006,
pel senyor José González Basilio, ja que les obres efectuades no s’ajusten a la
llicència atorgada segons resolució de la Comissió de Govern de 2 de maig de 1994,
de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Cubelles 6. (parcel·la 788 de Castellnou).
Segon .- Donar audiència als interessats per un termini de deu dies, d’acord amb allò
que disposa l’article 84 de la Llei 30/1991, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot
allò que estimi convenient en defensa de llurs interessos.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000063/2007-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLIÈNCIA
D'OBRES MAJORS NÚM. 000063/2007-OMA, PER L'ENDERROC EDIFICI
DE 2 HABITATGES, SITUAT AL CARRER TERRASSA NÚM. 62-64.
TITULAR: PROMOCIONS VILLAQUIRZE, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2008, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000063/2007-OMA, a la mercantil PROMOCIONMS
VILLA QUIRZE, S.L., per l’enderroc edifici destinat a 2 habitatges, situat al carrer
Terrassa, 62-64, amb un termini de 2 mesos per iniciar i 24 mesos per acabar les
obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el 26 de febrer de 2008.

El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Serveí
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística que indica el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000063/2007-OMA.
S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000063/2007-OMA,
atorgada el 28 de gener de 2008, a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L.,
per l’enderroc edifici destinat a 2 habitatges, situat al carrer Terrassa, 62-64, per
haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència per executar les obres.
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Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1324201 d’import 394,63 €, en concepte
d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 147,99 €, el 5 de març de 2007, segons
autoliquidació núm. 1276198, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Quart.- Donar audiència a la mercantil PROMOCIONS VILLAQUIRZE, S.L., per un
termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a que,
si ho considera oportú, al.legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a
Tributària de la Diputació de Barcelona.

l’Organisme de Gestió

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000277/2006-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS NUM. 000277/2006-OMA, PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN
EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER FERROL NUM. 2 CANTONADA AL
CARRER PALENCIA NUM. 5. TITULAR: DIVISIÓ INMOBILIARIA
SABADELL, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2007, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000277/2006-OMA, a la mercantil DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 10
habitatges i aparcament d’automòbils (10 places) situat al carrer Ferrol núm. 2
cantonada al carrer Palencia núm. 5, amb un termini de 2 mesos per iniciar i 24
mesos per acabar les obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el 23
d’octubre de 2007.
El 9 de febrer de 2009 (LLGE2009003573), es va rebre la comunicació de renúncia de
la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Santi Montes Grau.
El 3 d’abril de 2009 (LLGE2009007455), es va notificar al titular de la llicència d’obres
l’esmentada renúncia, amb l’observació de que d’acord amb les condicions generals
de la llicència atorgada, caldrà presentar l’assumeix de nova direcció facultativa de les
obres i justificar el pagament de l’impost sobre construccions i fiances.
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El 7 d’octubre de 2009 (LLGE2009029316), l’interessat va sol.licitar una ampliació
dels terminis de la llicència d’obres i, el 22 d’octubre de 2009 (LLGS2009020476), es
va reiterar la documentació sol.licitada el 3’d’abril de 2009. Aquest requeriment
consta degudament notificat el 23 de febrer de 2010.
El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Serveí
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicant el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000277/2006-OMA.

S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000277/2006-OMA,
atorgada el 8 d’octubre de 2007, a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL,
S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 10 habitatges i aparcament
d’automòbils (10 places), situat al carrer Ferrol núm. 2 cantonada al carrer Palencia
núm. 5, per haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència per executar les
obres.
Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1229102 d’import 16.420,73 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Donar de la baixa de l’autoliquidació núm. 1229100 d’import 11.603,01 €, en
concepte de garanties, pendent de pagament.

13

Quart.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 6.157,77 €, el 25 de juliol de 2006, segons
autoliquidació núm. 1229082, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per
un termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a que si
ho considera oportú, al.legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i la Tresoreria Municipal.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000282/2006-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS NÚM. 000282/2006-OMA, PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER CADMO NÚM. 18-20
CANTONADA AL CARRER TERRASSA. TITULAR: PROMOCIONS VILLA
QUIRZE, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2008, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000282/2006-OMA, a la mercantil PROMOCIONMS
VILLA QUIRZE, S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 8 habitatges, 2 locals i
aparcament d’automòbils de 4 places i 6 trasters, situat al carrer Cadmo núm. 18-20
cantonada al carrer Terrassa, amb un termini de 2 mesos per iniciar i 24 mesos per
acabar les obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el 12 de
novembre de 2008.
El 15 de gener de 2010 (LLGE2010001015), es va rebre la comunicació de renúncia
de la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Josep Guixa Güell.
El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 3 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Serveí
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicant el següent:
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1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000282/2006-OMA.
S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000282/2006-OMA,
atorgada el 2 de juliol de 2008, a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L.,
per a la construcció d’un edifici destinat a 8 habitatges, 2 locals i aparcament
d’automòbils de 4 places i 6 trasters, situat al carrer Cadmo núm. 18-20 cantonada al
carrer Terrassa, per haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència per
executar les obres.
Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1561385 d’import 20.095,18 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Donar de la baixa de l’autoliquidació núm. 1561386 d’import 16.636,84 €, en
concepte de garanties, pendent de pagament.
Quart.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 7.535,69 €, el 26 de juliol de 2006, segons
autoliquidació núm. 1228457, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil PROMOCIONS VILLAQUIRZE, S.L., per un
termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per que, si
ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
Sisè- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria Municipal.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000293/2011-TERRITORIAL*
DECLARACIÓ
CADUCITAT
TRAMIT
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM. OP-0300139, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AÏLLAT AL CARRER JACINTO
BENAVENTE NÚM. 63. TITULAR: AGURAVE, S.L

El 2 d’abril de 2003 (RE200300010343), el senyor LLUIS MUNS SACRISTÀ, rep. de
la mercantil AGURAVE, S.L., va sol·licitar la llicència d’obres majors núm. OP0300139, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer J. Benavente,
63
El 10 d’octubre de 2003 (RE200300014716), es va notificar l’informe emès pel tècnic
municipal per la subsanació de deficiències tècniques i documentals en la
documentació aportada, en el termini de deu dies hàbils i, el 16 de novembre de 2005
(LLGS2005005433), es va reiterar l’esmentada subsanació, amb l’advertiment que, en
cas de no fer-ho, un cop transcorregut el termini establert, i el general de tres mesos
previst a l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es produiria la
caducitat de la vostra sol·licitud.
El 8 de gener de 2004 es va practicar la notificació de l’esmentat requeriment de 10
d’octubre de 2003, en compliment de l’article 59 del mateix text legal, tal i com consta
al present expedient administratiu.
Vist que ha transcorregut àmpliament el termini atorgat per a esmenar les
deficiències, sense que es tingui constància que el titular hagi impulsat la tramitat de
l’expedient, així com havent transcorregut el termini de 3 mesos que preceptua la
normativa de procediment administratiu comú per tal de procedir a la caducitat de
l’expedient.
El 24 d’agost de 2011 l’inspector de disciplina urbanística va realitzar visita de
comprovació a l’adreça de l’obra i constata que NO s’han iniciat els treballs objecte de
la llicència sol·licitada.
El 31 d’octubre de 2011, la Lletrada, Cap del Servei d’Intervenció en l’Edificació i
Disciplina Urbanística va emetre informe jurídic favorable a la caducitat del
procediment per l’atorgament de la llicència sol·licitada, en compliment dels articles 42
i 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat del procediment de petició d’atorgament de llicència
d’obres majors, amb referència núm. OP-0300139, que fou sol·licitada pel senyor
LLUIS MUNS SAGRISTÀ, en representació de la mercantil AGURAVE, S.L., el 2
d’abril de 2003, per a la construcció d’un edifici destinat a habitatge unifamiliar aïllat al
carrer Jacinto Benavente, 63 i, procedir a l’arxiu de les actuacions sense més tràmit,
en compliment de l’article 179 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- Instar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina
de Rubí, perquè procedeixi a liquidar a l’interessat l’import de 114,00 € , en concepte
de taxa urbanística segons preveu l’ord. Fiscal núm. 2.1.2, vigent a l’any 2003.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000299/2011-TERRITORIAL* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NUM. OP-0400312, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER
ZAMORA NÚM. 12. TITULAR: PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.A

Per resolució de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. OP-0400312, a la mercantil PROMOCIONS VILLA
QUIRZE, S.L., per a la construcció d’un edifici destinat a 13 habitatges i aparcament
d’automòbils, situat al carrer Zamora núm. 12, amb un termini de 2 mesos per iniciar i
24 mesos per acabar les obres. Aquesta resolució va ésser degudament notificada el
12 de novembre de 2008.
El 15 de gener de 2010 (LLGE2010001011), es va rebre la comunicació de renúncia
de la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Josep Guixa Güell.
El 21 d’octubre de 2010 (LLGE20100019806), es va notificar al titular de la llicència
d’obres l’esmentada renúncia, amb l’observació de que d’acord amb les condicions
generals de la llicència atorgada, caldrà presentar l’assumeix de nova direcció
facultativa de les obres i justificar el pagament de la taxa, l’impost sobre construccions
i fiances.
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El 18 d’agost de 2011, s’emet informe d’inspecció del que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Servei
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicant el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competent ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. OP-0400312.
S’acorda:

Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. OP-0400312,
atorgada el 14 d’abril de 2008, a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L., per
a la construcció d’un edifici destinat a 13 habitatges i aparcament d’automòbils, situat
al carrer Zamora núm. 12, per haver-se exhaurit els terminis concedits per la llicència
per executar les obres.
Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 0000014116 d’import 27.662,61 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, pendent de pagament.
Tercer.- Indicar a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L., que no procedeix
donar de baixa la liquidació núm. 0000014120, d’import 1.407,19 €, en concepte de
taxa per llicències urbanístiques, en aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm.
17, pendent de pagament.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil PROMOCIONS VILLA QUIRZE, S.L., per un
termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a que
si ho considera oportú, al.legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, i a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000316/2006-OMA* DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS NÚM. 000316/2006-OMA, PER L'ENDERROC DE DOS
EDIFICIS DESTINATS A HABITATGE, SITUATS AL CARRER FERROL
NUM. 2 CANTONADA AL CARRER PALENCIA NUM. 5. TITULAR: DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L

Per resolució de la Junta de Govern Local de 19 de maç de 2007, es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. 000316/2006-OMA, a la mercantil DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per l’enderroc de dos edificis destinats a habitatge
unifamiliar situats al carrer Ferrol núm. 2 cantonada al carrer Palencia núm. 5, amb un
termini de 2 mesos per iniciar i 24 mesos per acabar les obres. Aquesta resolució va
ésser degudament notificada el 19 d’abril de 2007.
El 9 de febrer de 2009 (LLGE2009003573), es va rebre la comunicació de renúncia de
la direcció facultativa de les obres de l’arquitecte tècnic senyor Santi Montes Grau.
El 3 d’abril de 2009 (LLGE2009007459), es va notificar al titular de la llicència d’obres
l’esmentada renúncia, amb l’observació de que d’acord amb les condicions generals
de la llicència atorgada, caldrà presentar l’assumeix de nova direcció facultativa de les
obres.
El 24 d’octubre de 2011, s’emet informe d’inspecció de que es desprèn que les obres
de referència no s’han començat.
El 2 de novembre de 2011, s’emet informe jurídic de la Lletrada-Cap del Servei
d’Intervenció en l’Edificació i Disciplina Urbanística, indicat el següent:
1) L’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la llicència urbanística caduca si, en finir els
terminis establerts per la llicència no s’han començat o no s’han acabat les obres.
Així també exposa que si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar, ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació
urbanística en vigor.
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2) Un cop caducada la llicència urbanística, l’organ municipal competen ho ha de
declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres
persones i amb audiència prèvia de la persona titular.
Donat que s’han exhaurit els terminis concedits per executar les obres i que la
construcció no ha estat començada, es conclou que és jurídicament procedent la
caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000316/2006-OMA.

S’acorda:
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència d’obres majors núm. 000316/2006-OMA,
atorgada el 19 de març de 2007, a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL,
S.L., per l’enderroc de dos edificis destinats a habitatge unifamiliar, situats al carrer
Ferrol núm. 2 cantonada al carrer Palencia núm. 5, per haver-se exhaurit els terminis
concedits per la llicència per executar les obres.
Segon.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1370056 d’import 257,72 €, en concepte
d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i, procedir al reintegrament de
l’esmentat import a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L.
Per tal de tramitar la devolució, l’interessat haurà de comparèixer a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, oficina de Rubí, situada al Passeig de
Pau Claris, 38-40.
Tercer.- Donar de baixa l’autoliquidació núm. 1370059 d’import 128,86 €., en concepte
de garanties i, procedir al reintegrament de l’esmentat import a la mercantil DIVISIÓ
INMOBILIARIA SABADELL, S.L.
Per rebre l’import indicat, l’interessat haurà de notificar per escrit a la Tresoreria
Municipal el número del compte corrent on s’ha de fer l’ingrés.
Quart.- Indicar a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., que no
procedeix retornar l’import ingressat de 96,95 €, el 3 d’agost de 2006, segons
autoliquidació núm. 1229438, en concepte de taxa per llicències urbanístiques, en
aplicació de l’art. 8è de l’ordenança fiscal núm. 17.
Cinquè.- Donar audiència a la mercantil DIVISIÓ INMOBILIARIA SABADELL, S.L., per
un termini de deu dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 189 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per que, si
ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en defensa de llurs
interessos.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i la Tresoreria Municipal.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

C) RETORN DE GARANTIES
•

000292/2011-TERRITORIAL* RETORNAR LES GARANTIES DIPOSITADES
EN CONCEPTE DE TERRES, RESIDUS CONSTRUCCIÓ I POSSIBLES
DANYS A L'ESPAI PÚBLIC, DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM.
OP-9900336, RELATIVES A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT AL
CARRER OR, 15-19. TITULAR. ODEYSER, S.L

Identificació de l’expedient: RETORN GARANTIES
Sol·licitant: ODEYSER SL
Data de sol·licitud: 11 d’octubre de 2011 (LLGE2011026081) i altres.
Expedient d’obres:OP-9900336
Emplaçament de l’obra: c. Or, 15-19
Manaments d’ingrés:
32000003129, 3130 i 3128 de 12.09.200
Import:
1.372,56 €, 60,10 € i 499,81 €.
Concepte: Lliurament de les terres, residus de construcció i possibles danys a l’espai
públic.
Informes tècnics: 18.01.2008.
S’acorda:
1r. Retornar les esmentades garanties.
2n. Comunicar a l’interessat que, per rebre els avals bancaris de les esmentades
garanties haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb l’observació de que
la persona que ha de recollir els avals haurà d’aportar els poders o una fotocòpia
signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de
l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la persona
autoritzada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000294/2011-TERRITORIAL* RETORNAR LA GARANTIA DIPOSITADA EN
CONCEPTE DE POSSIBLES DANYS A L'ESPAI PÚBLIC, DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NÚM. OP-0400017, RELATIVES A
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR, SITUAT AL CARRER PALENCIA NÚM. 26.32.
TITULAR: COMPETIN SA.ILCO 300 SA I COMERDEC SA

Identificació de l’expedient: RETORN GARANTIES
Sol·licitant: COMPETIN SA ILCO 300 SA Y COMERDEC SA SCP
Data de sol·licitud: 14 d’agost de 2009 (LLGE2009025182)
Expedient d’obres:OP-0400017
Emplaçament de l’obra: c. Palencia, 26-32
Manaments d’ingrés:
320060001249; 1250 i 1251 de 01.03.2006
Import:
6.906,21 €, 1.343,96 € i 11.234,18 €.
Concepte: Lliurament de les terres i els residus de construcció a un gestor autoritzat i
pels possibles danys a l’espai públic.
Informes tècnics: 02.11.2011
S’acorda:
1r. Retornar l’esmentada garantia d’import 11.234,18 € que, correspon als possibles
danys a l’espai públic.
2n. Comunicar a l’interessat que, per rebre l’aval bancari de l’import de l’esmentada
garantia, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb l’observació de que la
persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders o una fotocòpia signada
per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de l’escriptura de
poders de la persona que signa l’autorització i DNI de la persona autoritzada.
3r. Indicar a l’interessat que, per poder retornar els altres avals d’import 6.906,21 € i
1.343,96 € que, correspon al lliurament de les terres i els residus de construcció,
caldrà presentar el certificat original de l’abocador receptor on hi consti les quantitats
rebudes i dates d’entrega i, sigui informat favorablement pel tècnic municipal.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000291/2011-TERRITORIAL* RETORNAR LA GARANTIA DIPOSITADA EN
CONCEPTE DE POSSIBLES DANYS A L'ESPAI PÚBLIC, DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS NUM. OP-0000024, RELATIVA A L'EDIFICI
PLURIFAMILIAR SITUAT AL CARRER VIA LÀCTIA, 19-31

22

Identificació de l’expedient: RETORN GARANTIES
Sol·licitant: RENDA RUBI SL
Data de sol·licitud: 12 de maig de 2003 (RE200300014352)
15 de febrer de 2007 (LLGE2007004996)
30 de setembre de 2011 (LLGSE2011025177)
Expedient d’obres:OP-0000024
Emplaçament de l’obra: c. Via Làctia, 19-31
Manaments d’ingrés:
32001000624 de 23.02.2001.
Import:
9.464,16 €
Concepte: Possibles danys a l’espai públic.
Informes tècnics: 27.10.2011.
S’acorda:
1r. Retornar l’esmentada garantia.
2n. Comunicar a l’interessat que, per rebre l’aval bancari de l’import de l’esmentada
garantia, haurà de comparèixer a la Tresoreria municipal, amb l’observació de que
la persona que ha de recollir l’aval haurà d’aportar els poders o una fotocòpia
signada per l’administrador, gerent o apoderat de l’empresa amb fotocòpia de
l’escriptura de poders de la persona que signa l’autorització i el DNI de la persona
autoritzada.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

D) CONTRACTACIÓ
•

000042/2011-CONT*
INICIAR
I
APROVAR
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE
NADAL DEL 2011, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, ELABORAT PER A
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI I APROVAR LA DESPESA PER IMPORT
MÀXIM ANUAL DE 52.000,00 € + 9.360,00 € 18% D’IVA = 61.360,00

Vista la necessitat de convocar la licitació per a adjudicar el contracte pel Gestió i
muntatge de la Fira de Nadal del 2011 per un import màxim de 52.000,00 € +
9.360,00 € 18% d’IVA = 61.360,00€
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Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars elaborats per a la
esmentada contractació.
Vist que la forma de contractació serà per procediment negociat sense publicitat i la
tramitació de l’expedient té caràcter ordinari.
Vistos el informes corresponents.
Vist l’article 93 en relació amb el 22 LCSP en relació a l’inici de l’expedient de
contractació.
Atès que el valor estimat del contracte és de 52.000,00 € + 9.360,00 € 18% d’IVA =
61.360,00, la competència per a aquesta contractació correspon al regidor delegat
de Serveis Centrals en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de 11 de juny
de 2011.
S’acorda:
Primer.- Considerar iniciat l’expedient de contractació del servei de gestió i muntatge
de la Fira de Nadal del 2011 per un import màxim de 52.000,00 € + 9.360,00 € 18%
d’IVA = 61.360,00€ als efectes previstos a l’article 93 de la Llei 30/2007 de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, tramitar l’expedient amb caràcter
ordinari i procedir a sol·licitar ofertes mitjançant invitacions per a donar tràmit al
procediment negociat.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, elaborat
per a contractació del servei de gestió i muntatge de la Fira de Nadal del 2011 per un
import màxim de 52.000,00 € + 9.360,00 € 18% d’IVA = 61.360,00€
Quart.- Aprovar la despesa per import màxim anual de 52.000,00 € + 9.360,00 €
18% d’IVA = 61.360,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
6300.4310.22710 i conseqüentment, el trasllat d’aquesta resolució a la comptabilitat i
la intervenció general per la comptabilització en fase definitiva del document
comptable en fase prèvia núm. 920110008560.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les Àrees interessades i als Serveis econòmics,
Intervenció i a Comptabilitat.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000090/2010-CONT* ACORDAR LA PRÒRROGA DEL TERMINI DE
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE A L’EMPRESA MAHECO SA PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN SERRA

Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2011 s’adjudicà
el contracte d’execució de les obres de rehabilitació de la Masia de Can Serra a
l’empresa MAHECO SA amb núm. de CIF A58285420.
Vista la sol·licitud de la coordinadora de l’àmbit d’Obra Pública del dia 7 d’octubre de
2011 per la qual demana la pròrroga del termini de finalització del contracte de
referència a l’empresa MAHECO SA amb núm. de CIF A58285420 per un període
que no podrà superar la data 31 de gener de 2012.
Vista la petició de pròrroga de termini fins al dia 31 de gener de 2012 de l’empresa
adjudicatària MAHECO SA amb núm. de CIF A58285420 de data 4 d’octubre de
2011 amb núm. de Registre d’entrada 2011025463 amb les mateixes condicions que
regulen el contracte.
Vist l’informe favorable de pròrroga de la direcció facultativa de data 4 d’octubre de
2011.
Vist l’informe favorable a la petició de pròrroga de l’arquitecte tècnic de data 6
d’octubre de 2011.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
Vistos els articles 197 de la LCSP i 96 RGLCAP.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
delegació de competències.
S’acorda:
Primer.- Acordar la pròrroga de termini de finalització del contracte a l’empresa
MAHECO SA per a l’execució de les obres descrites en el Projecte de rehabilitació
de la Masia de Can Serra fins el dia 31 de gener de 2012, d’acord amb les
condicions ofertades per l’empresa i els plecs que regulen aquest contracte.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals
interessats en aquesta licitació.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

E) CERTIFICACIONS D’OBRES I ALTRES DESPESES
•

000406/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 3,
COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES, DELS CAPÍTOLS 2 I 4

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les
Persones, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O, ADO subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local

Relació
N. Operació

X/2011/963
Fase

920110007565
O
920110007566
O
920110008085 ADO

Relació

Data
15/09/2011
15/09/2011
05/10/2011

Fase

Data

920110009010
920110009052

ADO
O

25/10/2011
25/10/2011

Relació
920110008563
920110008624
920110008667
920110008668
920110008732
920110008734
920110008735
920110008736
920110008737
920110008739
920110008741

Aplicació

Import

22011003629 2011 4120 2321 22710
22011003630 2011 4120 2321 22710
22011003216 2011 1500 4320 22609

X/2011/989

N. Operació

N. Operació

Data: 21/10/2011
Refer./NIO

Import:
Nom tercer

Aplicació

Import

22011000855 2011 4110 2310 44900
22011000858 2011 7110 3420 48005

X/2011/990

Import:
Nom tercer

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011

22011004268
22011002936
22011004262
22011004260
22011001066
22011000790
22011000791
22011000793
22011001323
22011000735
22011000852

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7120
7120
7120
7120
4110
4110
4110
4120
4110
4110
4210

3380
3320
3382
3382
2330
2310
2310
2321
2330
2330
3131

70.456,51

€

C. gestor

58.359,73 FONT DEL FER RO S L
SS-Sanit i serv socials
12.096,78 CF JUVENTUT 25 DE SETEMBRE ES-Esports

Data: 26/10/2011

Fase

€

SS-Sanit i serv socials
7.500,00 CITE
7.500,00 ASSOC D 'AJUDA MUTU A D'INMIGRANTS
SS-Sanit
A iCATALU
serv socials
NYA
267,15 SERVEIS DE GESTIÓ CU LTURAL ICONO
ID-IdentSL
i projec ext

Data: 26/10/2011
Refer./NIO

15.267,15
C. gestor

Import

20500
22602
21000
21000
22710
22300
22300
22710
22710
22710
22710

2.077,98
322,38
1.215,40
2.159,40
9.833,45
3.467,49
2.697,66
4.916,66
75.687,55
542,87
1.390,50

Import:
Nom tercer

104.311,34

€

C. gestor

TRANS VALLAS MONTMELO
CU-Cultura
GARC IA PEÑA MARIA ISABEL
CU-Cultura
S.A.C.P.E. SL
CU-Cultura
S.A.C.P.E. SL
CU-Cultura
TELEVIDA SER VICIOS SOCIOSANIT
SS-Sanit
ARIOS iSL
serv socials
AU TOC ARS RAVIGO SL
SS-Sanit i serv socials
AU TOC ARS RAVIGO SL
SS-Sanit i serv socials
ASSOCIACIÓ CREACIO ESTUDIS PROJEC
SS-Sanit SOC
i serv socials
SU ARA SERVEIS SCCL
SS-Sanit i serv socials
SU ARA SERVEIS SCCL
SS-Sanit i serv socials
IBERCONTROL 86 SL
SS-Sanit i serv socials

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
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S’acorda:
Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000401/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 4,
PLANIFICACIÓ,ECOLOGÍA URBANA I SEGURETAT, DELS CAPITOLS 2 I
6

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana
i Seguretat, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO i O subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local

Relació
N. Operació
920110007796
920110007798
920110007799
920110007800
920110007803
920110007806
920110007843
920110007844
920110008105

Relació

X/2011/943

Data: 18/10/2011

Fase

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
O
O
O

29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
30/09/2011
30/09/2011
05/10/2011

22010005278
22011004169
22011004169
22011003011
22011003685
22011003863
22011004451
22011003861
22011004273

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Import

09 2311 62203
5200 3360 62220
5200 3360 62220
5200 1513 22710
09 1551 61950
05 1551 60950
5200 1552 61902
5200 1610 61901
08 1552 61905

X/2011/944

46.537,89
662,68
662,68
4.248,00
1.325,14
2.267,96
3.122,75
8.496,00
1.711,00

Import:
Nom tercer

Fase

Data

Refer./NIO

920110007805
920110007816
920110008092
920110008163

O
O
O
ADO

29/09/2011
29/09/2011
05/10/2011
05/10/2011

22011004171
22011000970
22011001481
22011004356

Aplicació
2011
2011
2011
2011

5200
3130
3110
3200

1513
1620
1320
9208

Import

22710
22711
20400
22109

377,60
90.131,61
1.223,11
2.318,53
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€

AR LEX BARCELONA SA
OP-Obra pública
MUR IANO CASTANON CESAR
OP-Obra pública
MUR IANO CASTANON CESAR
OP-Obra pública
DBA-FLUXE ESTU DIOS Y PROYECTOS
OP-Obra
SL pública
PIEDRA GRANITICA GELABERT SLOP-Obra pública
P B X CEN TRE D E CALCUL SL
OP-Obra pública
GEOTECNIA GEOLEGS CONSULTORS
OP-Obra
SL pública
NATURALEA CONSERVACIO SL OP-Obra pública
CORTES MONTERDE ISABEL
OP-Obra pública

Data: 18/10/2011

N. Operació

69.034,10
C. gestor

Import:
Nom tercer

94.050,85

€

C. gestor

MARTINEZ EZPELETA ALFONSO DOP-Obra pública
CONSOR CI PER A LA GESTIO D E RESID
MA-Medi
USambient
DEL VALLES OCCIDENTAL
FINANZIA AUTORENTING SA
PL-Policia Local
CERAMICAS DOMIN GUEZ SL
BR-Brigada d'obres

Relació

X/2011/971

N. Operació

Fase

Data

920110008307
920110008309
920110008310
920110008448
920110008453
920110008455
920110008457
920110008458
920110008493
920110008494
920110008495
920110008496
920110008502

ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
O
ADO
ADO
O
O
ADO

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011

Relació

Data: 24/10/2011
Refer./NIO
22011005324
22011005325
22011005326
22011005371
22011005372
22011005373
22011005375
22011003852
22011005382
22011005383
22011002331
22011002331
22011005385

X/2011/972

N. Operació

Fase

Data

920110008691
920110008692

A/
AD/

19/10/2011
19/10/2011

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Import

1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
1200 1520 61901
09 3420 62504
09 3420 62504
09 3420 62504

531,60
708,80
841,70
175,00
175,00
387,49
360,00
1.629,21
1.550,50
1.080,00
531,00
531,00
12.321,84

Import:
Nom tercer

Aplicació

Import

22011001603 2011 1200 3420 62200
22010008318 2011 1200 3420 62200

€

FUNDACIO PR IVADA INNOVACIO PER
HA-CL'ACCIO
omis Urba
SOCIAL
i habit
FUNDACIO PR IVADA INNOVACIO PER
HA-CL'ACCIO
omis Urba
SOCIAL
i habit
FUNDACIO PR IVADA INNOVACIO PER
HA-CL'ACCIO
omis Urba
SOCIAL
i habit
AA VV EL PINAR
HA-C omis Urba i habit
AA VV EL PINAR
HA-C omis Urba i habit
AA VV EL PINAR
HA-C omis Urba i habit
COLLA GEGANTERA EL PIN AR
HA-C omis Urba i habit
SINERASO SLU
HA-C omis Urba i habit
FUNDACIO PR IVADA INNOVACIO PER
HA-CL'ACCIO
omis Urba
SOCIAL
i habit
COLLA GEGANTERA EL PIN AR
HA-C omis Urba i habit
INGEA TECNICOS ASOC IADOS SLHA-C omis Urba i habit
INGEA TECNICOS ASOC IADOS SLHA-C omis Urba i habit
FERN ANDEZ EDUARDO FRANCISCO
HA-C
MANUEL
omis Urba i habit

Data: 24/10/2011
Refer./NIO

20.823,14
C. gestor

Import:
Nom tercer

-13.639,49
-4.225,87 GEA 21 SA

-17.865,36

€

C. gestor
HA-C omis Urba i habit
HA-C omis Urba i habit

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.

S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000405/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 2,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR, DELS
CAPÍTOLS 2. 3 .4, 6 I 9

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Promoció Econòmica,
Hisenda i Règim Interior, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de
realitzar la seva tramitació.
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D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O, ADO subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local
Relació
N. Operació

X/2011/954
Fase

920110008278 ADO
920110008529
O
920110008530 ADO
920110008531
O

Relació
N. Operació

Relació

22011004935
22011000936
22011003188
22011001321
Refer./NIO

18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011

22011000969
22011000768
22011000673
22011000986
22011001467

O
O

11/10/2011
17/10/2011

6210
2120
2120
2120

4330
9205
9205
9205

Data

A/
A/

07/10/2011
07/10/2011

2011
2011
2011
2011
2011

2000
2140
2140
2130
2130

9209
9207
9207
9250
9250

Data

920110008500

AD/

14/10/2011

920110008568
920110008775

O
O

18/10/2011
20/10/2011

Relació

Data

920110008206

O

06/10/2011

920110008258
920110008261
920110008262
920110008263
920110008289
920110008469

O
O
O
O
O
O

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
14/10/2011

Relació

22011001136 2011 09 1500 60903
22010005862 2011 09 1500 60903

Data:
Refer./NIO

920110008471
O
920110008472
O
920110008473
O
920110008572
O
920110008835 ADO
920110008836 ADO

1.252,19
848,08
141,89
141,33
1.709,76
Import

22011001162 2011 2300 9320 48001
22011001163 2011 2300 9320 48002

22011000853
22011000854
22011000809
22011000841

Import

Nom tercer

2300
2300
2300
2300

0110
0110
0110
0110

91301
31001
31001
31001

Data:
Refer./NIO
22011000723
22011003455
22011003995
22011003995
22011003995
22011003995
22011000709
22011001074

Import

Import:
Nom tercer

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2300

9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9320

Nom tercer

Refer./NIO

14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
18/10/2011
21/10/2011
21/10/2011

22011001074
22011001074
22011001074
22011005122
22011001541
22011001541

Import

20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
22708

278,37
421,63
2.514,58
95,58
2.610,16
2.610,16
1.721,07
17.466,73

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2300
2300
2300
2400
2110
2110

9320
9320
9320
9201
9204
9204

€

C. gestor

Import:
Nom tercer

TR-Gest econòm tribut
TR-Gest econòm tribut
7.686,33 €
C. gestor

Nom tercer

Import

22708
22708
22708
22006
22712
22712

12,41
511,78
967,50
111,86
60,00
70,00

C. gestor

COMUN ITAT PROP C 1R DE MAIG SJ-Serveis
43
jurídics
COMUN ITAT PROP C 1R DE MAIG SJ-Serveis
43
jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
GT TAMAYO SA
SJ-Serveis jurídics
ORGANISME DE GESTIO TRIBU TARIA
TR-Gest econòm tribut

Data: 26/10/2011

Data

5.867,05
C. gestor

-6.362,57
BANCO SANTANDER SA
TR-Gestió econòmica tributària
-4.016,84
15.903,63 BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA
TR-Gest
SAeconòm tribut
2.162,11 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DETR-Gest
BARC ELONA
econòm tribut
26/10/2011
Import:
27.718,28 €

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

C. gestor

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA
CE-Serveis centrals
Y COMU NICAC IONES DE ESP
PMC GRUP 1985 SA
CE-Serveis centrals
RICOH ESPAÑA SL
CE-Serveis centrals
RALLY SA
CE-Serveis centrals
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS YCE-Serveis
TELEGRAFOS
centrals
SA

-38.000,00
-222.330,59

Aplicació
2011
2011
2011
2011

€

AKIRA COMPUTER SL
PR-Prom de la ciutat
INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA
CE-Serveis
SLcentrals
AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO
CE-Serveis centrals
FINANZIA AUTORENTING SA
CE-Serveis centrals
Import:
4.093,25 €

Data: 26/10/2011
Refer./NIO

1.365,72
C. gestor

2.682,85 EN GINYER IA I MED I AMBIENT DE CE-Serveis
BADALON Acentrals
SL
3.184,20 MELERO VELASCO JUAN
CE-Serveis centrals
26/10/2011
Import: -260.330,59 €

Aplicació

X/2011/988
Fase

Import

21300
22000
20300
22103
22201

Aplicació

X/2011/987
Fase

720,00
212,75
3,42
429,55

Import:
Nom tercer

Data: 26/10/2011
Refer./NIO

X/2011/986
Fase

22799
22203
22002
20400

Aplicació

X/2011/985
Fase

Relació

N. Operació

2011
2011
2011
2011

Import

Data: 21/10/2011

Data

Data

920110008210
920110008211

N. Operació

Aplicació

X/2011/984

Relació

N. Operació

11/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011

Fase

920110008296
920110008508
N. Operació

Refer./NIO

X/2011/964
Fase

920110008644
O
920110008671
O
920110008673
O
920110008674 ADO
920110008675
O
N. Operació

Data: 20/10/2011

Data

Import:
Nom tercer

1.733,55

€

C. gestor

ORGANISME DE GESTIO TRIBU TARIA
TR-Gest econòm tribut
ORGANISME DE GESTIO TRIBU TARIA
TR-Gest econòm tribut
ORGANISME DE GESTIO TRIBU TARIA
TR-Gest econòm tribut
MADER AS RUBI SL
SE-Secretaria general
CONSOR CI DE LES DRASSANES REIALS
RH-Recursos
I MUSEU
humans
MARIT IM DE BARCELONA
ASSOCIACIO D'ARXIVERS DE CATALUNYA
RH-Recursos humans

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
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Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000407/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 4,
PLANIFICACIÓ, ECOLOGÍA URBANA I SEGURETAT, DELS CAPÍTOLS 2 I
6

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana
i Seguretat, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase ADO subjectes a aprovació de la Junta
de Govern Local
Relació
N. Operació
920110008282
920110008292
920110008440
920110008444
920110008452
920110008454
920110008751

X/2011/991

Data: 27/10/2011

Fase

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
D/

11/10/2011
11/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
20/10/2011

22010007660
22011001149
22011001453
22011002046
22010007274
22011001480
22010007959

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

09 4311 62220
5200 1552 61903
08 1552 61905
5200 1552 61902
5200 1551 61904
5200 1650 60901
09 3420 62504
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Import:

60.366,16

€

Import

Nom tercer

C. gestor

12.597,76
4.425,00
4.130,00
6.154,88
42.485,90
6.482,58
-15.909,96

ELECLIMA INDUSTRIAL TERR ASSA
OP-Obra
SL
pública
LARIX DE INGENIERIA SA
OP-Obra pública
CORTES MONTERDE ISABEL
OP-Obra pública
DOPEC S.L.
OP-Obra pública
DOMINGO-FER RE ARQS SLP
OP-Obra pública
VAL RAVELL JOSE AN TONIO
OP-Obra pública
HA-C omis Urb i habitat
MAHEC O, S,A,

Relació

X/2011/993

Data: 27/10/2011

N. Operació

Fase

Data

Refer./NIO

920110008315
920110008316
920110008317
920110008318
920110008319
920110008320
920110008321
920110008322

ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
O
O

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

22011002749
22011002749
22011003060
22011001911
22011001911
22011001911
22011000731
22011000731
22011002724
22011002800
22011002800
22011003213
22011000725
22011004553
22011000724
22011000725
22011001114
22011003981
22011002276
22011004596
22011001971
22011002510
22011005141
22011005079
22011000785

920110008393 ADO

13/10/2011

920110008394 ADO
920110008426
O
920110008427
O
920110008429
O
920110008431
O

13/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011

920110008436

O

14/10/2011

920110008437
920110008438
920110008441
920110008446
920110008449
920110008450
920110008451
920110008509

O
O
ADO
O
ADO
ADO
ADO
DO

14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
17/10/2011

Relació

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3200
3200
3200
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
3210
3130
3130
3130
3130
3220

9210
9210
9210
9210
9210
9210
9210
9210
9208
9208
9208
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1710
3132
1640
1640
3132
1650

X/2011/992

Import

21400
21400
21400
21400
21400
21400
20500
20500
21900
21200
21200
21400
21400
21400
21400
21400
21400
21400
22710
22710
22710
21200
21200
22710
22100

20,06
62,39
151,54
70,45
46,96
46,96
244,54
244,54
2.117,17
44,45
270,21
174,13
355,73
507,66
355,73
325,63
30,10
201,26
153,40
3.000,00
532,90
283,20
283,20
1.540,00
80.641,43

Import:

C. gestor

NEUMATICOS MARTIN RIUS SL
NEUMATICOS MARTIN RIUS SL
RECANVIS UNIO SL
DICAM RU BI MOTOS SL
DICAM RU BI MOTOS SL
DICAM RU BI MOTOS SL
CAIXAREN TING SA
CAIXAREN TING SA

SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i
SU-Ecolog urb i

Fase

Data

Refer./NIO

920110008294
920110008295
920110008297
920110008298
920110008299
920110008300
920110008301
920110008302
920110008303
920110008304
920110008305
920110008306
920110008308
920110008313
920110008314

O
ADO
ADO
O
O
O
ADO
ADO
O
O
O
DO
O
ADO
ADO

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

22011000734
22011004356
22011005002
22011000757
22011000757
22011000797
22011004356
22011002720
22011000760
22011002301
22011000755
22011000785
22011000741
22011005002
22011005002

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

3130
3200
3000
3210
3210
3200
3200
3200
3220
3130
3130
3220
3200
3000
3000

1620
9208
9210
1710
1710
9208
9208
9208
1650
1721
1620
1650
9208
9210
9210

Import

22712
22109
21400
21000
21000
22103
22109
22111
21000
21000
22704
22100
21300
21400
21400

10.315,85
449,66
843,39
70.473,08
70.473,08
2.771,91
7,01
67,26
1.386,54
5.203,80
7.389,90
92.666,68
6.701,08
569,55
251,16

€

seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg

CORDOBA REGUERA RAFAEL

BR-Brigada d'obres

CORDOBA REGUERA RAFAEL
TALLER JANER SL
ATH LON CAR LEASE SPAIN SA
TALLER ES CORONAS AUTO SL
ATH LON CAR LEASE SPAIN SA

BR-Brigada d'obres
TE-D esenvolup urbà
TE-D esenvolup urbà
TE-D esenvolup urbà
TE-D esenvolup urbà

ATH LON CAR LEASE SPAIN SA

TE-D esenvolup urbà

TALLER ES CORONAS AUTO SL TE-D esenvolup urbà
CARACUEL CARACUEL JESUS
TE-D esenvolup urbà
CENTROPLAG SL
PJ-Parcs i jardins
SOLU CIONS ORIENTADES AL MEDI
MA-Medi
AMBIENT
ambient
SL
GESTIÓ INTEGR AL C EMENTIRIS DE
SM-Serveis
NOMBERmunicipals
SL
GESTIÓ INTEGR AL C EMENTIRIS DE
SM-Serveis
NOMBERmunicipals
SL
MARIÑO MARTINEZ MONTSERRAT
MA-Medi ambient
UNION FENOSA COMERCIAL SL MT-Manteniments

Data: 27/10/2011

N. Operació

91.703,64

Nom tercer

Import:
Nom tercer

269.569,95

€

C. gestor

CESPA GESTION DE RESIDUOS SA
MA-Medi ambient
DROGAS Y PINTUR AS LA MODERN
BR-Brigada
A SA
d'obres
GRUPO C OR ON AS RUBI SL
SU-Ecolog urb i seg
PARCS I JARDINS C ATALUNYA SLPJ-Parcs i jardins
PARCS I JARDINS C ATALUNYA SLPJ-Parcs i jardins
PETRONIEVES SL
MT-Manteniments
BR-Brigada d'obres
SANTS VIRA SA
SANTS VIRA SA
BR-Brigada d'obres
SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRU MT-Manteniments
C ELECTRIC AS SA
SOLT ERM INSTAL·LACIONS SCP MA-Medi ambient
TEC NOLOGIA MEDIO AMBIENT GRMA-Medi
F SANCHEZ
ambient
SL
UNION FENOSA COMERCIAL SL MT-Manteniments
VALLES SEGUR ETAT SL
MT-Manteniments
GRUPO C OR ON AS RUBI SL
SU-Ecolog urb i seg
GRUPO C OR ON AS RUBI SL
SU-Ecolog urb i seg

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000408/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 2,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR, DEL CAPÍTOL 2

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Promoció Econòmica,
Hisenda i Règim Interior, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de
realitzar la seva tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta
de Govern Local
Relació

X/2011/994

N. Operació

Data: 27/10/2011

Fase

Data

Refer./NIO

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

18/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
25/10/2011

22011003452
22011000709
22011000695
22011000694
22011004395
22011004410
22011004411
22011000711
22011000710
22011000697
22011000712
22011003995
22011000703
22011000897

920110008647
920110008693
920110008694
920110008695
920110008696
920110008697
920110008698
920110008699
920110008700
920110008701
920110008704
920110008706
920110008708
920110008963

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2000

9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9203
9209

Import

20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
22200

41,10
3.250,11
963,77
1.135,90
696,53
1.393,67
491,68
2.554,39
8.558,96
2.147,34
439,62
2.610,16
2.748,35
16.348,74

Import:
Nom tercer

43.380,32 €
C. gestor

CDAD PROP C/ DR GIMBERNAT 7 SJ-Serveis
ESQ MARGARIDA
jurídics XIRGU 6 PS RIERA
GT TAMAYO SA
SJ-Serveis jurídics
ALSI 02 SL
SJ-Serveis jurídics
ALSI 02 SL
SJ-Serveis jurídics
ALSI 02 SL
SJ-Serveis jurídics
GARRIDO FERNANDEZ MARIA
SJ-Serveis jurídics
GARRIDO FERNANDEZ MARIA
SJ-Serveis jurídics
PROMOCIONS URBANES DE RUBISJ-Serveis
SA
jurídics
PROMOCIONS URBANES DE RUBISJ-Serveis
SA
jurídics
PROMOCIONS URBANES DE RUBISJ-Serveis
SA
jurídics
CERAMICAS EGARA S A
SJ-Serveis jurídics
CHAPUNGU SL
SJ-Serveis jurídics
ASSOCIACIO CASAL CA N'ORIOL SJ-Serveis jurídics
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U CE-Serveis centrals

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:
Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000413/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 4
PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT, DEL CAPÍTOL 6

32

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana
i Seguretat, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.
D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O subjectes a aprovació de la Junta
de Govern Local
Relació

X/2011/1001

N. Operació

Fase

Data

O
O

19/10/2011
21/10/2011

920110008686
920110008783

Data: 31/10/2011
Refer./NIO

Aplicació

Import

22010005704 2011 5200 1552 61905
22011002506 2011 5200 1552 61902

Import:
Nom tercer

13.512,18

€

C. gestor

8.556,18 DBA-FLUXE ESTU DIOS Y PROYECTOS
OP-Obra
SL pública
4.956,00 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL OP-Obra pública

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.
S’acorda:

Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000410/2011-HISENDA* APROVACIÓ DE LA DESPESA DE L'ÀREA 3,
COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES, DELS CAPÍTOLS 2 I 4

Vist els documents comptables tramesos per l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les
Persones, a l’oficina pressupostària i serveis financers per tal de realitzar la seva
tramitació.

D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2010000217 de data 19 de gener de 2010
d’aprovació de procediments de gestió econòmica.
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Vistes les següents relacions comptables d’operacions prèvies comptabilitzades,
corresponents a documents relatius en fase O, ADO subjectes a aprovació de la
Junta de Govern Local

Relació
N. Operació

X/2011/998
Fase

920110008730 ADO

Relació

Data
19/10/2011

Data: 31/10/2011
Refer./NIO

Aplicació

Import

22011005458 2011 4110 2310 48000

X/2011/999

Import:
Nom tercer

Fase

Data

Refer./NIO

920110008543
920110008550
920110008551
920110008552
920110008553
920110008597
920110008599
920110008602
920110008605
920110008612
920110008627
920110008629
920110008632
920110008635
920110008774
920110008799
920110008800
920110008911
920110008913
920110008914
920110008915
920110008916

O
O
O
O
O
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
O
O
O
O
O
O
O
O

17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011

22011000769
22011005155
22011004593
22011004959
22011005121
22011005411
22011005412
22011005413
22011005415
22011005418
22011005423
22011005424
22011005426
22011005427
22011004759
22011005157
22011004854
22011000769
22011005018
22011004118
22011004961
22011003046

Aplicació
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7001
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7120
7001
7120
7120
7120
7120

9241
3380
3380
3380
3380
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3341
3320
3320
9241
3360
3382
3350
3382

€

717,11 ASSOCIACIO DE DISMINUITS PSIQUICS
SS-Sanit
DEserv
RUBsoc

Data: 31/10/2011

N. Operació

717,11
C. gestor

Import

22710
22602
22609
22602
22609
22001
22001
22001
22001
22609
22606
22606
22606
22000
22602
22602
22602
22710
22610
22602
22602
22609

7.213,74
306,80
1.200,00
1.068,63
164,60
311,77
1.324,88
3.155,29
1.141,36
216,00
338,64
990,00
2.000,00
2.998,31
88,50
383,50
434,79
7.213,74
177,00
166,38
91,01
19.846,54

Import:
Nom tercer

50.831,48

€

C. gestor

INICIATIVES I PROGRAMES SL
GI-Infrastructures
DAMASO MORROS DAVID
CU-Cultura
ELS CASTELLERS DE RU BI
CU-Cultura
IMPRINTER SL
CU-Cultura
ROSAS 5 SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
RACO DEL LLIBRE SL
CU-Cultura
TALEIA CULT URA SL
CU-Cultura
CONCA GRAU JOAQU IM
CU-Cultura
AVILA GAMERO ROCIO
CU-Cultura
BLASCO ARIÑ O MARIA SARA
CU-Cultura
GRAN DES ALMACENES FNAC ESPAÑA
CU-Cultura
SA
MADIS PUBLICIDAD SL
CU-Cultura
VERD SCP
CU-Cultura
IMPRINTER SL
CU-Cultura
INICIATIVES I PROGRAMES SL
GI-Infrastructures
CADLINEAL SL
CU-Cultura
MADIS PUBLICIDAD SL
CU-Cultura
IMPRINTER SL
CU-Cultura
PIROTECNIA IGUAL SA
CU-Cultura

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 2011003006 de data 11 de juny de 2011 de
Constitució. Integració i delegacions en la Junta de Govern Local.

S’acorda:
Primer-.
Aprovar les relacions de despesa d’execució pressupostària, que
anteriorment s’han relacionat.
Segon-. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000419/2011-HISENDA* CALENDARI FISCAL 2012

Antecedents de fet:

Primer.- La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 15 de novembre de
2010, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar el calendari fiscal i el període de
pagament en voluntària dels tributs i altres ingressos de naturalesa pública de
notificació col·lectiva i periòdica corresponents a l’exercici 2011
Segon.- S’ha dictat instrucció de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics per
l’elaboració del calendari fiscal per a l’exercici 2012.
Tercer.- Consta a l’expedient administratiu tramitat a l’efecte, informe tècnic emès
per l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics.
Fonaments de dret:
Primer.- L’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, de la Llei General
Tributària que estableix:
“El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica
que no tinguin establert un altre termini en les seves normes reguladores s’ha
d’efectuar en el període comprès entre el dia u de setembre i el 20 de novembre o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
L’Administració tributària competent pot modificar el termini assenyalat en el paràgraf
anterior sempre que el termini esmentat no sigui inferior a dos mesos.”

Segon.- L’article 15 de la vigent Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipal de l’Ajuntament de Rubí
estableix:
“1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província..
2. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona, correspondrà a l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i
també en la seva seu electrònica.
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3. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals.”

Tercer.- L’article 16 de la vigent Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipal de l’Ajuntament de Rubí estableix
en relació a l’exposició pública de padrons:

“1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies, comptats a partir del
primer dia del període de cobrament.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí
oficial de la Província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica
de l’ORGT.
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels
Ajuntaments que han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de
Barcelona, poden consultar, durant el tràmit d’informació pública l’expedient, llevat
de les dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de
l’ORGT.
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el
sistema informàtic de l’ORGT expedirà el corresponent certificat electrònic acreditatiu
de l’efectivitat temporal del termini d’exposició pública dels padrons i signat
mitjançant certificat d’aplicació corporativa. Aquest certificat es custodiarà
permanentment, de forma electrònica.
4. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu
l'article 102 de la Llei General Tributària.
5. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del
termini d’exposició pública dels corresponents padrons.
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6. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el
corresponent padró. Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per la
Gerència de l’ORGT, es formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.

Quart.- L’article 24 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, disposa:
“Anuncis de cobrança.
1. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de forma
col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial de que
correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar
pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.
2. L’anunci de cobrança ha de contenir, almenys:
a) El termini d’ingrés.
b) La modalitat de cobrament utilitzable entre les enumerades a l’article 23.
c) Els llocs, dies i hores d’ingrés.
d) L’advertència que, transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora, i si s’escau, les costes que es
produeixin.
3. L’anunci de cobrança pot ser substituït per notificacions individuals.”
D’acord amb allò que estableix la resolució de l’Alcaldia de delegació de
competències en favor de la Junta de Govern Local, i un cop conclosos els tràmits
administratius corresponents, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i
altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica
corresponents
a
l’exercici
2012,
que
seguidament
es
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detallen:
CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI 2012
TAXA PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions

De 1/02 a 2/04 de 2012
de l'1 al 5/04/2012

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions

2012
De 1/02 a 2/04 de 2012
de l'1 al 5/04/2012

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA
URBANA, RÚSTEGA I DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions (IBI Urbana i BICES)

1a fracció
2a fracció
3a fracció
4a fracció

TAXA PER LA RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D'ESCOMBRARIES D'ORIGEN DOMÈSTIC
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció

TAXA PER LA RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS D'ACTIVITATS COMERCIALS I INDUSTRIALS
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció

2012

2012
De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/03/2012
de l'1 al 5/06/2012
de l'1 al 5/09/2012
de l'1 al 5/12/2012
2012
De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/05/2012
de l'1 al 5/10/2012

2012
De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/05/2012
de l'1 al 5/10/2012

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES (GUALS)
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció

De 1/03 a 2/05 de 2012
de l'1 al 5/05/2012
de l'1 al 5/10/2012

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions
1a fracció
2a fracció
3a fracció
4a fracció

2012
Del 2/05 a 2/07 de 2012
de l'1 al 5/06/2012
de l'1 al 5/08/2012
de l'1 al 5/10/2012
de l'1 al 5/12/2012

ALTRES TRIBUTS
Període de cobrament en voluntària
Domiciliacions

2012
De 1/10 a 3/12 de 2012
de l'1 al 5/12/2012
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2012

Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació del calendari fiscal en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que aquest pugui
complir, a més de la funció de donar a conèixer l’exposició pública de padrons, la
funció de l’anunci de cobrament a que es refereix l’article 24 del Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, mitjançant el modelatge lliurat a aquests efectes, així com a
la Intervenció i Tresoreria municipal.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

F) ALTRES
•

000017/2011-IDPREX*APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
LA DIFUSIÓ DE LA IDENTITAT RUBINENCA

Vist el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Colla de Diables de
la Riera de Rubí per a la col·laboració en la difusió de la identitat rubinenca.
Atès que l’Ajuntament de Rubí és titular de “La Botiga de Rubí–Oficina de Turisme”,
servei creat per acord de Ple de data 14 de maig de 2007.
Atès que “La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” té com a funció, entre d’altres, la
difusió de la cultura i identitat rubinenca a través de l’exposició i distribució de
productes identificatius de les diferents entitats de la ciutat.
Atès que l’entitat Colla de Diables de la Riera de Rubí té el propòsit d’exhibir i
distribuir béns de la seva propietat a través de “La Botiga de Rubí-Oficina de
Turisme”.
Atès que l’Ajuntament de Rubí posa "La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” a
disposició de l’entitat Colla de Diables de la Riera de Rubí per a l’exposició i
distribució dels seus productes.
Atès que per a la consecució d’aquest objectiu, ambdues parts estimen oportú
subscriure el present conveni de col·laboració.

S’acorda:
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Primer – Aprovar el referit conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Rubí i l'entitat
Colla de Diables de la Riera de Rubí per a la col·laboració en la difusió de la identitat
rubinenca.
Segon.- Facultar la senyora Carme García Lores, alcaldessa de Rubí, per a la
signatura de l’esmentat conveni.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000018/2011-IDPREX* APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
LA DIFUSIÓ DE LA IDENTITAT RUBINENCA

Vist el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i l’entitat Unió Esportiva Rubí
per a la col·laboració en la difusió de la identitat rubinenca.
Atès que l’Ajuntament de Rubí és titular de “La Botiga de Rubí–Oficina de Turisme”,
servei creat per acord de Ple de data 14 de maig de 2007.
Atès que “La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” té com a funció, entre d’altres, la
difusió de la cultura i identitat rubinenca a través de l’exposició i distribució de
productes identificatius de les diferents entitats de la ciutat.
Atès que l’entitat Unió Esportiva Rubí té el propòsit d’exhibir i distribuir béns de la
seva propietat a través de “La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme”.
Atès que l’Ajuntament de Rubí posa "La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme” a
disposició de l’entitat Colla de Diables de la Riera de Rubí per a l’exposició i
distribució dels seus productes.
Atès que per a la consecució d’aquest objectiu, ambdues parts estimen oportú
subscriure el present conveni de col·laboració.
S’acorda:
Primer – Aprovar el referit conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Rubí i l'entitat
Unió Esportiva Rubí per a la col·laboració en la difusió de la identitat rubinenca.
Segon.- Facultar la senyora Carme García Lores, alcaldessa de Rubí, per a la
signatura de l’esmentat conveni.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000211/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS CENTRE

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2010.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats veïnals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Infraestructures i Suport a Entitats.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:

Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en les
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’activitats o programes i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: AV CENTRE
ACTIVITAT O PROGRAMA
Ball de Mantons
Trobada mensual de country
Conferències mensuals
Festa del Centre
Butlletins informatius

QUANTITAT
600 €
500 €
400 €
800 €
100 €

FASE
TOTAL

ADO
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2.400 €

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 2.400 € a la partida número
7001 9241 48000.
Tercer.- La subvenció global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queden sotmeses al procediment de justificació establert
a l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a cada entitat
beneficiària el pagament anticipat de les subvencions pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Infraestructures i Suport a les
Entitats, a la Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000245/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
D'ANIMACIÓ CULTURAL DEL CARRER SANT JAUME

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
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ENTITAT BENEFICIÀRIA:
Associació d'Animació Cultural del Carrer Sant Jaume
ACTIVITAT O PROGRAMA
Festes del carrer Sant Jaume
FASE ADO

TOTAL
2.500,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 2.500 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000246/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
ESCOLA DE SARDANES FLOR DE NEU

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
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S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Escola de Sardanes Flor de Neu
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Participació Colles Galzeran en el Campionat de Colles
sardanistes de Catalunya
26º Concurs de Colles Sardanistes vàlid pel Campionat de
Catalunya de Colles Sardanistes (Festa Major de Rubí 2011)
Repic, Butlletí trimestral de l’entitat
Curset de sardanes
Sardanes a la fresca
FASE ADO
1.500,00

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 1.500 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a les entitats beneficiàries esmentades

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000247/2011-SCULTURALS*
GATZARA

CONCEDIR

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Grup de Teatre Gatzara
ACTIVITAT O PROGRAMA
Representació teatral els Pastorets
FASE ADO

TOTAL
450,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 450 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000248/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
ÒMNIUM CULTURAL DE RUBÍ

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Òmnium Cultural de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Prediada
Quedem
Recull de contes infantils
Flama del Canigó
FASE ADO

TOTAL

875,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 875 € la partida número
7120.3340.48000.
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Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.
Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

•

000249/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ
"ASOCIACIÓN ROCIERA ANDALUZA DE RUBÍ"

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Asociación Rociera Andaluza de
Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Rocío en Catalunya
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FASE ADO

600,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 600 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000250/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
"UNIÓN EXTEMEÑA DE RUBÍ"

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
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ENTITAT BENEFICIÀRIA: Unión Extremeña de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Dia de Extremadura
FASE ADO

TOTAL
600,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 600 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000251/2011-SCULTURALS*
CASAL POPULAR DE RUBÍ

CONCEDIR

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
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Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
ENTITAT BENEFICIÀRIA: Casal Popular de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Activitats anuals
FASE ADO

TOTAL
900,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 900 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a les entitats beneficiàries esmentades

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000252/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
"CENTRO ARAGONÉS DE RUBÍ"

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
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S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Centro Aragonés
ACTIVITAT O PROGRAMA
Sant Jordi
FASE ADO

TOTAL
770,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 770 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000253/2011-SCULTURALS* CONCEDIR
COLLA DE GEGANTERS DE RUBÍ

SUBVENCIÓ

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.

51

Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:
ENTITAT BENEFICIÀRIA: Colla Geganters de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
Per les activitats anuals previstes segons conveni
FASE ADO

TOTAL
14.000,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 14.000 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000254/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIÓ
DE RADIOAFECCIONATS DE RUBÍ

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
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Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Unió de Radioafeccionats de Rubí
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Cobertura Marxa de regularitat
1ª Experiència 10Ghz
QSL Festa Major, Rubí Award
FASE ADO
270,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 270 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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•

000255/2011-SCULTURALS* CONCEDIR SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ DE DANSA DE RUBÍ ADANUBI

A

L'ENTITAT

Vistes les Bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes per a l’any 2011, aprovades per Junta de Govern
Local en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2011.
Atès que les entitats que més avall s'esmenten, emparant-se en els apartats 3 i 4.1.
a) d'aquestes bases, han sol·licitat subvenció per a les diverses activitats que es
relacionen.
Atès que aquestes sol·licituds compleixen els criteris genèrics i els criteris específics
d'entitats culturals establerts, respectivament, als apartats 5.1 i 5.2 de dites bases.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Cultura.
Vist l'informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Concedir subvenció a l’entitat beneficiària que es relaciona tot seguit, en la
respectiva quantia que s'indica per al conjunt d’ activitats o programa i si s’escau
amb el desglòs que en cada cas es detalla:

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Associació de Dansa de Rubí
Adanubi
ACTIVITAT O PROGRAMA
TOTAL
Participació Festa Major
FASE ADO
200,00€

Segon.- Imputar la total despesa, per import global de 200 € la partida número
7120.3340.48000.
Tercer.- La justificació global atorgada i, si escau, l’assignada en el desglòs a cada
activitat o programa concret queda sotmesa al procediment de justificació establert a
l’apartat 8.2 de les bases.
Quart.- Conforme estableix l'apartat 8.4 de les bases, efectuar a l’entitat beneficiària
el pagament anticipat de la subvenció pel respectiu import total.
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Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àmbit de Promoció de la Cultura, a la
Intervenció Municipal, a Tresoreria i a l’entitat beneficiària esmentada.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000033/2011-CIUTAT* ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA
PEL SOC PER A LA PRÒRROGA D'UN AODL PER ATENDRE EL SERVEI
D'INSERCIÓ DE L'IMPES

Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 18.10.11 adoptà, entre
altres, l’acord de sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya
destinada a finançar part dels costos laborals totals derivats de la contractació
(pròrroga) d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per tal d’atendre
el Servei d’Inserció de l’IMPES.
Vista la resolució de data 4 d’octubre de 2011 de la directora de Programes del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’adjunta com a annex aquesta proposta
d’acord, corresponent a l’atorgament d’una subvenció de 27.045,55 euros destinats
a finançar fins el 80% dels costos laborals anuals derivats de la contractació
(pròrroga) d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per un període de 12
mesos.
La regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents
S’acorda:
1r. Acceptar del Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció de 27.045,55 €
destinats a finançar fins el 80% dels costos laborals anuals derivats de la
contractació (pròrroga) d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per un
període de 12 mesos, per atendre el Servei d’Inserció de l’IMPES.
2n. Gestionar aquesta acció directament a través de l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica i Social (IMPES).
3r. Aprovar l’ingrés i conseqüentment el trasllat d’aquest acord a la Comptabilitat i la
Intervenció General, per la comptabilització, en fase definitiva, del document
comptable en fase prèvia núm. 920111000713 (NIO núm. 12011005429).
4t. Comunicar aquest acord a l’Oficina de gestió d’ingressos.
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Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
•

000034/2011-CIUTAT* SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA
"MONITOR/A D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE PER A MENORS I
ADOLESCENTS AMB MÒDUL DE MENJADORS ESCOLARS", EN EL
MARC DEL PROJECTE ILOQUID

Atès que l’Ajuntament de Rubí és entitat adherida al Pacte per a la dinamització
territorial i el foment de l’ocupació en el sector de serveis a les persones com a forma
d’execució del projecte ILOQUID.
Atès que l’Ajuntament de Rubí ha participat en el procés d’elaboració de l’eix 1 (Pla
Operatiu de Treball Territorial del Vallès Occidental).
Atès que Junta de Govern Local en la seva sessió de data 17.05.10 adoptà, entre
altres, l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Rubí com a Iniciativa Local d’Ocupació en el marc del pacte Vallès
Occidental per al desenvolupament de l’eix 2 (itineraris d’inserció i millora de
l’ocupació) i de l’eix 3 (promoció d’empreses i serveis de qualitat) del projecte
ILOQUID.
D’acord amb la comunicació per part de la Diputació de Barcelona de la possibilitat
d’ampliar l’atorgament de subvenció per a la realització de més accions formatives
del pla d’execució dels eixos 2 i 3.
La regidora de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents
S’acorda:
1r. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció de 8.960,00 euros per a la
realització de l’acció formativa “Monitor/a d’activitats de temps lliure per a menors
i adolescents amb mòdul de menjadors escolar”, en el marc del projecte
ILOQUID.
2n. Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i a l’Oficina de gestió
d’ingressos.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.
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G) PROPOSTES D’URGÈNCIA
•

000050/2011-SG SI PROVISIO DE FONS PER DESPESES PETITES DE
LES ELECCIONS AL CONGRES I AL SENAT 20-11-11

Vista la petició efectuada per el Sr. Ramiro Vidal Montero, segons informe signat en
data 26 d’octubre de 2011, pel qual es demana un pagament a justificar a favor del
personal habilitat, Sr. Francesc Puig Vallhonrat, amb DNI. 39148123F, d’un import
de 850€, per la realització d’una despesa consistent en Eleccions al Congrés i
Senat el 20-11-11 a càrrec de la partida 2400 9201 22705.
A la vista d’allò establert en la base 28 de l’exercici del pressupost, i les normes de
gestió de les ADOPJ.
Vist l’apunt previ número 920110009489 a la partida 2400 9201 22705 per import de
850€.
Atès els decrets d’alcaldia núm. 2011003006 de l’11 de juny, de delegacions de
competències en la Junta de Govern Local i, el decret d’alcaldia núm. 2011005190
de data 29 d’octubre de 2011, de delegacions de competències als regidors.
S’acorda:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació i aprovar el pagament a
justificar, esmentat anteriorment.
Segon.- Traslladar aquesta resolució als interessats.

Votació : La proposta és sotmesa a votació i s’aprova per unanimitat.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc
aquesta acta.
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