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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala Enric Vergés, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió ordinària i en
primera convocatòria a les 17 hores del dia 27 de març de 2014. Constatada l’existència del
quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la sessió i es passen a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3/2014, DE 27 DE FEBRER
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a
les actes de les sessions anteriors que s’han distribuït amb la convocatòria.
La senyora Climent fa les observacions següents a l’acta de la sessió ordinària núm. 3/2014,
de 27 de febrer:
-

En el punt núm. 12 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de rebuig a la proposta de l’avantprojecte
de Llei de demarcació i planta judicial, en la intervenció del Sr. García en el últim
paràgraf de la pàgina 28, on diu: “[...] Per això des de el nostre grup municipal
donarem suport a aquesta moció [...]”, ha de dir: “[...] Per això des del nostre grup
municipal donarem suport a aquesta moció [...]”.

-

En el punt núm. 13 de l’ordre del dia, relatiu a la moció dels grups polítics municipals
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Convergència i Unió (CiU), Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) i Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), contra la reforma de la
Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs, en la intervenció del Sr. San Nicolás en el segon paràgraf de
la pàgina 37, on diu: “[...] I coincideixo, esperpèntic és precisament el seu final de
defensa parlant dels torus dels correbous, esperpèntic és això [...]”, ha de dir: “[...] I
coincideixo, esperpèntic és precisament el seu final de defensa parlant dels toros
dels correbous, esperpèntic és això [...]”.

-

En el punt núm. 14 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), per
reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya accions
polítiques i recursos econòmics i humans per al foment d’una escola inclusiva, en la
intervenció del Sr. Puig en l’últim paràgraf de la pàgina 42, on diu: “[...] són coses que
no només s’han debatut al Parlament de Catalunya si no és que amés a més [...]”,
ha de dir: “[...] són coses que no només s’han debatut al Parlament de Catalunya si
no és que a més a més [...]”.
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-

En el punt núm. 14 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), per
reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya accions
polítiques i recursos econòmics i humans per al foment d’una escola inclusiva, en la
intervenció del Sr. Puig en el primer paràgraf de la pàgina 43, on diu: “[...] Per tant
simplement dir en aquest sentit que també trobem que denota aquesta sensació com
si aquestes qüestions de l’escola inclusiva no d’estès aplicant quan la veritat és que
sí [...]”, ha de dir: “[...] Per tant simplement dir en aquest sentit que també trobem que
denota aquesta sensació com si aquestes qüestions de l’escola inclusiva no
s’estiguessin aplicant quan la veritat és que sí [...]”.

-

En el punt núm. 15 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), per a
l’impuls i continuïtat del Servei de la Dona de l’Ajuntament de Rubí, en la seva
intervenció en el tercer paràgraf de la pàgina 48, on diu: “[...] és una de les moltes
competències que la famosa LARSAL posa en perill. [...]”, ha de dir: “[...] és una de
les moltes competències que la famosa LRSAL posa en perill. [...]”.

-

En el punt núm. 15 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), per a
l’impuls i continuïtat del Servei de la Dona de l’Ajuntament de Rubí, en la seva
intervenció en el primer paràgraf de la pàgina 49, on diu: “[...] d’aquests dret no es
pot limitar a la celebració d’actes en una data determinada [...]”, ha de dir: “[...]
d’aquests drets no es pot limitar a la celebració d’actes en una data determinada
[...]”, i al mateix paràgraf, on diu: “[...] però que la podien aprofitat per demanar
l’aplicació de mesures econòmiques concretes [...]”, ha de dir: “[...] però que la
podien haver aprofitar per demanar l’aplicació de mesures econòmiques concretes
[...]”.

-

En el punt núm. 16 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal
d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), sobre la celebració d’un referèndum al
municipi de Rubí per decidir l’adquisició de l’edifici anomenat Casino Español per
part de l’Ajuntament de Rubí, en la seva intervenció en el segon paràgraf de la
pàgina 57, on diu: “[...] casi que jo agafaré una altra via i així ampliarem una mica les
perspectives. [...]”, ha de dir: “[...] quasi que jo agafaré una altra via i així ampliarem
una mica les perspectives. [...]”.

-

En el punt núm. 16 de l’ordre del dia, relatiu a la moció del grup polític municipal
d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), sobre la celebració d’un referèndum al
municipi de Rubí per decidir l’adquisició de l’edifici anomenat Casino Español per
part de l’Ajuntament de Rubí, en la seva intervenció en el segon paràgraf de la
pàgina 61, on diu: “[...] Miri, quan corretegin, repassin [...]“, ha de dir: “[...] Miri, quan
corregeixin, repassin [...]”.

L’acta de la sessió ordinària núm. 3/2014, de 27 de febrer, s’aprova per unanimitat amb les
rectificacions esmentades.
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2. APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DE L’ÒRGAN ESPECIAL
DESCONCENTRAT “RUBÍ, SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL” I DEL SEU
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (EXP. 000017/2014-CIUTAT)
Vist l’acord de ple de data 25 de juliol de 2013, al qual s’adopten, entre altres, els següents
acords:

“12.1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I DE LA SUPRESSIÓ DE
L’INSTITUT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ (IMCO) (EXP. 29/2013-IMCO)
.../...
1r. Aprovar definitivament el canvi de la forma de gestió del servei públic dels mitjans de
comunicació municipals, passant de la gestió per mitjà d’organisme autònom local a la gestió
a través d’un òrgan especial desconcentrat sense personalitat jurídica, amb efectes d’1
d’agost de 2013.
2n. Aprovar definitivament la supressió de l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO), amb
efectes de 31 de juliol de 2013.
3r. Succeir universalment l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO) i incorporar els seus
béns, drets i obligacions al patrimoni de l’Ajuntament de Rubí.
4t. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
5è. Comunicar aquest acord al registre d’ens locals del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, així com a les administracions,
organismes i entitats corresponents.”
Vist que, segons el document de Recomanacions en matèria d’organització i funcionament
dels serveis públics audiovisuals d’àmbit local” aprovat pel ple del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya mitjançant acord 160/2013 d’11 de desembre de 2013 s’estableix:
“1.3 En el marc de les previsions de l’article 33 de la LCA, el titular del servei públic de
comunicació audiovisual ha de garantir l’autonomia de la gestió directa i quotidiana de les
emissions del servei públic respecte dels òrgans de govern corresponents mitjançant la
creació d’un òrgan, de naturalesa col·legiada o unipersonal, dotat d’autonomia funcional.”
Atès que la fórmula que es considera més idònia és la de l'organització especial sense
personalitat jurídica diferenciada, per a la qual cosa s'han elaborat les corresponents normes
reguladores recollides al Reglament d’Organització i Funcionament adjunt.
Atès el sentit favorable dels informes que han emès Secretaria i Intervenció.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia, núm.
2013004179 de data 26 de setembre de 2013, proposa l’adopció dels següents
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ACORDS:
I. APROVAR INICIALMENT la constitució de OED Rubí, Serveis de Comunicació
Audiovisual com a organització especial sense personalitat jurídica, per a la prestació del
servei públic de comunicació audiovisual local, i aprovar, així mateix, les seves normes
reguladores recollides al Reglament d’Organització i Funcionament, segons el detall del
document adjunt.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'acord anterior i els documents que integren
l'expedient, durant un termini de trenta dies des de la darrera de les publicacions del
corresponent Anunci que disposa l'acord següent, per al seu examen i presentació
d'al·legacions i suggeriments.
III. PUBLICAR l'anunci d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província, i al diari El Periódico de Catalunya, i exposar-lo, alhora, al
tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Intervencions:
Senyor Buscallà:
“Moltes gràcies senyora alcaldessa, bona tarda. Efectivament portem al Ple l’aprovació de la
constitució de l’Òrgan Especial Desconcentrat. Aquest no deixa de ser un pas més derivat
del Ple en què vam aprovar el canvi definitiu de forma jurídica dels serveis de mitjans
audiovisuals de Rubí. Bé, juntament amb aquesta aprovació va també l’aprovació del
Reglament d’Organització i Funcionament, la veritat és que hem tingut l’oportunitat durant
força temps de debatre a fons, sobretot darrerament, sobre el Reglament que crec que en
definitiva era l’objecte. Sotmetre-ho a debat, recollir les opinions una miqueta el que era
l’objectiu comú de tots els grups polítics que era el de dissenyar un Reglament que en
definitiva a través d’aquest Òrgan Especial Desconcentrat que no té la personalitat jurídica
igual que la de d’Institut Municipal de Comunicació anterior, tingués prou força, prou
independència, en definitiva per poder treballar, per poder dur a terme les feines derivades
de portar un mitjà de comunicació públic.
Jo crec que ens en hem sortit força bé, la veritat és que garantir determinades coses, tot i
estar dins de l’estructura en aquest cas de l’Ajuntament, és complex i el que en definitiva
hem fet durant tot aquest temps és recollir totes les opinions. Efectivament comentàvem ara,
la proposta és la mateixa, que és l’aprovació de l’OED a la vegada que el Reglament, tot i
que són dues coses diferents però en definitiva una porta a l’altra i per això aprovar l’OED
porta a aprovar aquest Reglament.
A partir d’aquí els passos posteriors els hem comentat moltes vegades. Ens ve l’aprovació
del Consell Assessor i després la figura de la Direcció, no deixa de ser un pas més però en
definitiva aquest que aprova el Reglament és important perquè arribem aquí després d’un
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bon procés de debat interessant, i jo crec que ha estat força enriquidor i hi arribem amb un
bon document. Moltes gràcies”.
Senyor Rabadán:
“Bé, bona tarda. Avui per fi s’obre una nova etapa de la gestió dels mitjans de comunicació
municipals de Rubí o més específicament dels mitjans audiovisuals al voltant de la històrica
Ràdio Rubí, la primera emissora municipal a Catalunya que va tenir, fa 35 anys, el suport
d’un acord plenari d’un ajuntament. Primer va ser un Patronat Municipal, desprès un Institut
Municipal i ara serà una Organització Especial Desconcentrada, com ha dit el regidor
Buscallà, una OED això sí, una figura sense personalitat jurídica pròpia.
Per tranquil·litzar, si és menester a l’equip de govern i especialment a en Jaume Buscallà,
avancem el vot afirmatiu d’Alternativa Ciutadana a la proposta però fidels al principi que en
política són tan importants (o de vegades més) els arguments com la votació concreta,
volem comentar algunes coses.
El motiu de canvi de gestió ha estat, no ens enganyem, la por a que l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local del Govern central qüestionés
directament la competència dels ajuntaments a la comunicació de proximitat i que aquests
mitjans i serveis públics s’hagin de tancar deixant més treballadors al carrer. En aquest
sentit entenem que els professionals de Radio Rubí han estat d’acord amb la seva
incorporació a la plantilla municipal i els hi donem suport. Això no significa pas que estiguem
convençuts de la nova forma de gestió amb una figura com l’OED que malgrat la proposta
d’una responsable, una alta responsable, del propi Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el
CAC, qüestiona la pròpia essència de la Llei de l’Audiovisual que han trigat tant a aplicar a la
gestió de Radio Rubí i que ras i curt cerca la separació entre la gestió dels mitjans i els
criteris polítics i partidistes.
La proposta que es presenta avui recorda el punt 1.3 d’un document que es diu
Recomanacions sobre l’organització i el funcionament de la gestió dels mitjans audiovisuals
públics, un document del mateix CAC concretament de les Recomanacions relatives a
l’organització del servei públic de comunicació i visual d’àmbit local, però cal recordar, si
més no, jo ho faig en aquest moment, els punts 1.1 i 1.4 del mateix document, exactament
el mateix, estan a la mateixa pàgina. El primer diu textualment que el model de servei públic
audiovisual que preveu la Llei de l’Audiovisual, es fonamenta en l’existència de dues
instàncies diferenciades: el titular del servei i l’òrgan gestor. I el segon recorda la declaració
institucional del CAC del 22 de juny de 2011, que diu que: «s’ha de preservar la garantia de
desgovernamentalització del servei públic de comunicació i dels directius dels mitjans
públics». Això més que de les normes i els reglaments depèn de la voluntat política dels
representants polítics sobre tot de l’equip de govern però en general de tots els components
del Ple i esperem que així es concreti no només ara, sinó en propers mandats municipals.
L’aplicació de la Llei de l’Audiovisual amb una gestió directa com és aquesta, tot i que sigui
amb una OED, és com la quadratura del cercle –si em permeteu l’expressió– si no es
prioritza aquesta voluntat política d’independència dels professionals dels mitjans (ja ho deia
en Jaume Buscallà) el Reglament d’Organització i Funcionament de l’OED Rubí Serveis de
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Comunicació Audiovisual, al llarg de molts mesos des de la dissolució de l’IMCO, i creiem
que hem optimitzat prou el document.
Però hi ha coses que es podien haver flexibilitzat una mica més com la configuració de
l’OED com un òrgan col·legiat i no pas unipersonal. Possibilitat que es constata en el mateix
article 1.3 del document que s’argumenta en aquesta proposta que avui es presenta a
aprovació, que diu textualment: «En el marc de les previsions de l’article 33 de la Llei de
l’Audiovisual, el titular del servei públic de comunicació audiovisual ha de garantir
l’autonomia de la gestió directa i quotidiana de les emissions del servei públic respecte dels
òrgans de govern corresponents (tots els òrgans de govern, també el Ple, què és el màxim
òrgan de govern) mitjançant la creació d’un òrgan, (que és el que fem també avui) de
naturalesa col·legiada o unipersonal, (podia ser de les dues maneres) dotat d’autonomia
funcional». Això diu textualment aquest document.
Aquesta autonomia funcional que arrossega una certa ambigüitat, sens dubte, s’haurà de
concretar en el contracte programa que serà en tot cas un programa de compromisos que
vincula l’acompliment de les emissions de servei públic i els recursos amb què comptarà
aquest servei, donada l’absència de personalitat jurídica pròpia de l’OED.
Benvingut el nou model de gestió, tot i que les incògnites sobre l’autonomia real d’uns
professionals que sempre –amb Patronat o Institut Municipal– han defensat l’aplicació de
criteris professionals, malgrat la tendència dels polítics de torn, i parlo de més de tres
dècades, no parlo de l’equip de govern actual, a creure que poden incidir en la pràctica
informativa perquè ells també en saben de comunicació. Per tant benvinguda al nou sistema
i esperem que la voluntat política sigui d’independència dels mitjans públics”.
Senyora García:
“Bona tarda a tothom, i em perdonaran per la veu que tinc avui que no és gaire agradable,
potser. Des d’aquest grup municipal també ens sumem al company d’Alternativa. Valorem
l’esforç que ha suposat aquest procés d’internalització del servei perquè com ja vam dir
quan es va dissoldre l’IMCO, en compartim els objectius que és, mantenir el servei i
mantenir també els llocs de treball. Ho valorem perquè no ha estat fàcil, perquè sabem que
la redacció del reglament ha tingut dificultats perquè s’havien de seguir les demandes del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya dintre del que suposa l’estructura de l’Ajuntament i sí
que és cert que hem debatut i n’hem parlat molt d’aquest reglament però des del nostre
punt de vista no hem tret prous resultats d’aquests debats, d’aquestes converses i tot i que
s’han incorporat algunes aportacions d’altres grups municipals, no creiem que aquest sigui
un reglament de consens de tots els grups municipals que hi han participat. Hi ha alguns
aspectes que ha comentat també el regidor Rabadán amb els què nosaltres no acabem
d’estar del tot d’acord: la figura de la direcció, ho ha comentat, hi havia la possibilitat de fer
una direcció col·legiada i no tenim la sensació que s’hagi debatut sobre això, es va posar
sobre la taula però tampoc no se li va donar més voltes i era una opció que potser ens
permetria no concentrar tantes responsabilitats en una sola persona. Un altre aspecte
respecte a la figura de la direcció, no sé si era possible o no per gestió de recursos humans
fer un mandat limitat, però en tot cas si que avaluable cada quatre anys, un cop es finalitzi el
contracte de programa.
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Respecte també a una altra qüestió: la plantilla de treballadors i treballadores del servei.
Creiem que podrien perfectament estar representades també dintre del Consell Assessor
Consultiu, amb veu, amb vot o com es decidís però entenem que haurien de poder.
Entenem que també haurien de poder per exemple convocar aquest Consell Assessor i
Consultiu en cas que necessitessin o que tinguessin una petició concreta que discernís
alguna qüestió que els afectés com a treballadors i treballadores. No veiem cap eina
concreta que garanteixi la seva autonomia de treball en aquest reglament i pensem que són
aquestes coses concretes les que aquest reglament més enllà de les generalitats de la llei
hauria d’anar recollint.
En aquest mateix sentit un tercer aspecte que creiem que fa que aquest reglament no sigui
del tot funcional, és que hi ha algunes coses que estan traspassades de forma genèrica tal
qual demana la llei, per exemple: el Consell Assessor i Consultiu ha de ser escoltat durant
l’elaboració del contracte programa però el reglament no especifica com es farà això. Crec
que no són coses que es puguin deixar al bon fer de les persones que en aquell moment,
que en cada període estiguin formant part d’aquest Consell Assessor i Consultiu. Un
reglament està per això per especificar com es faran concretament les coses. En definitiva,
per tot plegat, perquè estem d’acord en la creació d’aquest Òrgan Especial Desconcentrat,
però hi ha algunes coses del reglament que creiem que no s’han acabat d’ajustar i creiem
que li resten utilitat, aquest grup municipal votarà abstenció en aquest punt”.
Senyora Climent:
“Sí, bona tarda senyora alcaldessa, companys i companyes. Bé, nosaltres no ens estendrem
perquè crec que tan el company Rabadán com la companya García han fet un estudi tècnic
del que suposa aquest reglament que avui passem a aprovació d’aquest Ple.
Només comentar-los que d’entrada això que sigui un Òrgan Especial Desconcentrat ja dóna
pistes que una vegada més l’Ajuntament de Rubí va ser pioner en tenir ràdio municipal i ara
som pioners en inventar un sistema nou de funcionament que ens ha vingut –no és un acte
voluntari de l’Ajuntament de Rubí– ha vingut marcat, doncs, perquè hi ha hagut canvis a la
llei i per tant s’ha optat per tirar per aquest camí.
Però estem en fase experimental, ja se sap. Normalment les cases de cotxes treuen un
model de vehicle, al cap d’uns anys en treuen un altre que és com aquell però molt més
millorat i aquí estem en fase de pràctiques. Nosaltres en les reunions aquestes que hem fet
–molt productives, tot s’ha de dir– hi ha hagut diàleg, hi ha hagut comprensió des del punt de
vista tècnic i des del punt de vista polític. S’ha escoltat als diferents grups que hem assistit a
les reunions, no crec que ningú tingui queixa d’això, però hem trobat també certes
mancances com és per exemple potser una mica més de detall, ja que debatíem aquest
tema, de com ha de ser aquest contracte programa que en sentim parlar però que no veiem
massa clar com ha d’anar. Voldríem també interpel·lar a nivell d’òrgans de govern, tampoc
no ens queda massa clar quina és la funció de cadascú a l’hora de prendre decisions pel
que fa a aquest nou organisme desconcentrat i bé, en tot cas punts positius: el manteniment
de llocs de treball, hem estat sempre a favor de que l’IMCO es digui com es digui continuï
tenint la seva independència, continuï tenint els seus treballadors i que calia fer-ho, que s’ha
de canviar la manera de fer perquè ve marcat per la llei i la proposta que hem tingut és
aquesta.
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Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. És l’aprovació inicial, per tant entenem que hi
haurà ocasió d’una aprovació definitiva i potser entre mig doncs també tindrem les respostes
a algunes de les preguntes que en aquest moment ens estem fent. Moltes gràcies”.
Senyor Páez:
“Gracias señora alcaldesa, buenas tardes a todos. Bien, nosotros ya lo dijimos hace
aproximadamente un año y lo seguimos diciendo no es nuestro modelo de gestión y por
tanto a partir de ahí no obstante, pues es la gestión de este organismo descentralizado sin
personalidad jurídica propia, al final, un apéndice de un área de gobierno, porque es así, un
apéndice de un área de funcionamiento del Ayuntamiento. No estamos de acuerdo con el
modelo de gestión pero no pasa nada. Es la propuesta del equipo de gobierno y a partir de
ahí hay que elaborar un reglamento y nos ponemos a trabajar como uno más de manera
que el reglamento sea el mejor posible.
Felicito al equipo de gobierno, la forma en que ha tenido de llevar la elaboración de este
reglamento, una forma abierta, una forma en que todos hemos podido opinar i que se ha
recogido, creo, no el cien por cien, de las opiniones de cada uno pero si opiniones de todos
los grupos políticos que estamos representados aquí. Entonces quiero decir que este
reglamento evidentemente es fruto del consenso. Seguro que todos estamos en desacuerdo
con algún punto del reglamento y quizás en algunos puntos no estaremos todos de acuerdo,
pero al final el consenso se trata de eso de que el conjunto sea un conjunto que podamos
aprobar todos.
Nosotros votaríamos que si a este reglamento si estuviera en un punto separado pero no
estaríamos de acuerdo con lo que es la creación del órgano, ya no lo estuvimos cuando vino
a este Pleno la disolución del IMCO, por lo tanto nos abstendremos. Gracias”.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (2-ERC) i (2-ACR).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (6-PP), (4-CIU) i (3-ICV-EUiA).

La proposta s’aprova per majoria simple.

3. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ALS CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
PÚBLICS DE RUBÍ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O PROJECTES
PEDAGÒGICS (EXP. 000063/2014-PERSONES)
L’Ajuntament de Rubí desenvolupa polítiques educatives de suport i col·laboració amb les
escoles i instituts públics de Rubí per tal de millorar i facilitar la realització d’activitats i
projectes pedagògics.
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Dins el marc d’aquestes actuacions La Junta de Govern Local, en sessió de 24 d’abril de
2012, aprovà les Bases reguladores dels ajuts a les Escoles i Instituts públics de Rubí per a
la realització d'activitats o projectes pedagògics .
L’article 17 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, fixa
el contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser
aprovades pel ple de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim,
per un termini de vint dies. Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent
referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot
ésser inferior a vint dies i es realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari
o butlletí oficial corresponent.
Vistes les noves Bases reguladores dels ajuts a les Escoles i Instituts públics de Rubí per a
la realització d’activitats o projectes pedagògics, que s’acompanyen a l’expedient.
Vist l'informe tècnic del servei d'Educació.
Es proposa acordar:
Primer - Aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts a les Escoles Instituts públics
de Rubí per a la realització d’activitats o projectes pedagògics, que s’acompanyen a
l’expedient.
Segon - Sotmetre el text de les bases al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies
hàbils, mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer - Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent referència a
aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (6-PP), (2-ERC) i (2-ACR).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (4-CIU) i (3-ICV-EUiA).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.
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4. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS PER AL
MANTENIMENT CORRECTIU DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
PÚBLICS DE RUBÍ (EXP. 000061/2014-PERSONES)
L’Ajuntament de Rubí desenvolupa polítiques educatives de suport i col·laboració amb els
centres educatius d’infantil i primària públics de Rubí per tal de vetllar per a què aquests
equipaments es mantinguin en bones condicions físiques i evitar el seu deteriorament
davant l’ús continu i massiu que se’n fa.
La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 2008, va aprovar les Bases
reguladores dels ajuts per al manteniment correctiu dels Centres d’Educació Infantil i
Primària públics, les quals estableixen una línia d'ajuts destinada al manteniment correctiu
de les escoles acollides al sistema.
L’article 17 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, fixa
el contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser
aprovades pel ple de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim,
per un termini de vint dies. Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent
referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot
ésser inferior a vint dies i es realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari
o butlletí oficial corresponent.
Vistes les noves Bases reguladores dels ajuts per al manteniment correctiu dels Centres
d’Educació Infantil i Primària (escoles) públics que s’acompanyen a l’expedient.
Vist l'informe tècnic del servei d'Educació.
Es proposa acordar:
Primer - Aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts per al manteniment correctiu
dels Centres d’Educació Infantil i Primària públics, que s’acompanyen a l’expedient.
Segon - Sotmetre el text de les bases al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies
hàbils, mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer - Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent referència a
aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (6-PP), (2-ERC) i (2-ACR).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (4-CIU) i (3-ICV-EUiA).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

5. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ALS CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTES COMMEMORATIUS D’INAUGURACIONS I
ANIVERSARIS (EXP. 000064/2014-PERSONES)
L’Ajuntament de Rubí desenvolupa polítiques educatives de suport i col·laboració amb les
escoles i instituts públics de Rubí. Els actes commemoratius d’inauguració i aniversaris dels
centres educatius, són d’interès per a tota la comunitat educativa, d’aquí la voluntat
corporativa que existeix en ser partícips en aquestes activitats.
Dins el marc d’aquestes actuacions la Junta de Govern Local en sessió de 10 de desembre
de 2008 va aprovar les Bases reguladores dels ajuts als centres d’educació infantil i
primària i als instituts d’educació secundària públics per a la realització d’actes
commemoratius d’inauguració i aniversari de centre.
L’article 17 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, fixa
el contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser
aprovades pel ple de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim,
per un termini de vint dies. Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent
referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot
ésser inferior a vint dies i es realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari
o butlletí oficial corresponent.
Vistes les noves Bases reguladores dels ajuts als centres d’educació infantil i primària i als
instituts d’educació secundària públics per a la realització d’actes commemoratius
d’inauguració i aniversari de centre, que s’acompanyen a l’expedient.
Vist l'informe tècnic del servei d'Educació.
Es proposa acordar:
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Primer - Aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts als centres d’educació infantil i
primària i als instituts d’educació secundària públics per a la realització d’actes
commemoratius d’inauguració i aniversari de centre, que s’acompanyen a l’expedient.
Segon - Sotmetre el text de les bases al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies
hàbils, mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer - Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent referència a
aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (6-PP), (2-ERC) i (2-ACR).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (4-CIU) i (3-ICV-EUiA).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

6. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES (EXP. 000097/2014-SCULTURALS)
La voluntat de l’Ajuntament de Rubí és fomentar la vida associativa i la participació
ciutadana a través de projectes que promoguin i potenciïn la participació social del teixit
associatiu.
Dins del marc d’aquestes actuacions s’elaboren les Bases reguladores de les subvencions
per a projectes i activitats del teixit associatiu.
L’article 17 de la la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
fixa el contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser
aprovades pel ple de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim,
per un termini de vint dies. Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent
referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot
ésser inferior a vint dies i es realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari
o butlletí oficial corresponent.
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Vistes les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a entitats i associacions
ciutadanes que s’acompanyen a l’expedient.
ES PROPOSA ACORDAR:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
entitats i associacions ciutadanes que s’acompanyen a l’expedient.
Segon.- Sotmetre el text de les bases al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies
hàbils, mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Tauler d’Anuncis d’aquesta corporació i a través del web municipal. Durant aquest termini
qualsevol persona pot consultar l’expedient a les oficines del Servei de Promoció de la
Cultura de l’Ajuntament de Rubí, situades al carrer Aribau número 5, i formular al·legacions
per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer.- Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent referència a
aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervencions:
Senyor Bosch:
“Bona tarda, avancem que votarem a favor en aquest punt. Pensem que s’han fet millores
d’aquestes bases reguladores les quals eren necessàries i que probablement seran força
positives.
Aprofitem també aquesta intervenció per demanar a l’equip de govern que en les mateixes
jornades formatives que s’ha dit que es farien per entitats, que també, en aquestes jornades
formatives o en algun fòrum que es cregui convenient, s’expliqui el marc genèric de
l’organigrama de subvencions a entitats que atorga l’Ajuntament. És a dir, l’esquema de
subvencions nominatives que s’adjudiquen a través de convenis, l’esquema del qual formen
part aquestes mateixes o d’altres puntuals, etc. Creiem que seria un bon exercici de
transparència explicar i tenir aquest document marc actual de possibilitats d’atorgament de
subvencions per part de l’Ajuntament”.
Senyor Hernáez:
“El nostre grup municipal, ja avancem que votarem abstenció però especialment reconeixem
que hi ha hagut millores en el reglament –tal com ha dit el grup municipal d’Alternativa
Ciutadana– però sí que trobem de nou a faltar tot el que és la participació de les entitats i
això nosaltres li posem molt d’èmfasi, tal com estem en el context social actual, i veure
quines són les prioritats actuals en temes de subvencions i sobretot per necessitats actuals
que hi ha ara, des del nostre grup municipal valorem que no s’han obert a nivell de
participació ciutadana i llavors ens queda com una «cama coixa» per poder votar a favor
aquest reglament. Gràcies”.
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Senyor San Nicolás:
“Bona tarda alcaldessa, companyes i companys. Nosaltres també avancem que ens
abstindrem en l’aprovació d’aquestes bases. No perquè les modificacions que es presenten
no siguin una millora d’aquestes bases –que sí que ho són– sinó que trobem a faltar un
seguiment d’una cosa que ja fa dos anys que portem endavant.
La nostra abstenció, com us dic, es basa en què no entenem com es pot trigar tant en fer
unes bases noves. No sé si molts de vosaltres que hi sou en aquesta comissió que ja fa un
any ja que no es convoca, coincidireu amb mi que és l’equip de govern el que ens va
presentar, ja fa dos anys, un nou reglament que tenia una vessant molt més jurídica
probablement que no tècnica. Aquest reglament no es va portar endavant. Nosaltres fa dos
anys, quan ens van dir que ens suméssim a unes comissions específiques que es van crear,
vam estar encantats, és més, va ser una comissió molt participativa en el què tots els grups
municipals dèiem la nostra i aportàvem des del grup municipal de Convergència i Unió de
Rubí, el criteri que moltes de les entitats afins a nosaltres ens traslladaven. Era un document
viu, un document que s’anava modificant, que –conjuntament amb el departament jurídic de
l’Ajuntament i enteníem que també amb el departament tècnic– s’anava millorant dia a dia.
Fa un any justament ens presenta l’anterior regidora la possibilitat que el document ja estigui
tancat, així ens ho comuniquen, així ens ho creiem i quan arriba el dia de portar-ho endavant
probablement aquí a votació del Ple, el departament tècnic de la mateixa regidoria li diu que
és inviable portar-lo endavant perquè ho han fet d’esquena a ells. Es veu que ha estat el
departament jurídic conjuntament amb les aportacions que cadascun dels grups hem pogut
fer –i que algunes d’elles és veritat que es recollien en aquest reglament– les que fan
inviable que el document sigui portat endavant i que aquestes bases no es gestionin.
Bé, no vull estendrem més, són vostès l’equip de govern els que tenen de tirar cap endavant
aquest projecte. És l’anterior grup municipal de Convergència i Unió de Rubí, en els anys
anteriors, els que ja ho havien demanat. És un document viu que heretem, entenc, de la
Diputació i que ha quedat, penso, més d’un any mort. A mi al menys no m’han convocat a
aquelles comissions que abans es feien, per això ens abstenim, perquè encara que les
millores són plausibles i tal com ho han dit els companys són interessants, creiem que allò
ha quedat ara mateix en un calaix i que les entitats de Rubí no es mereixen que això es
quedi en un calaix. Gràcies”.
Senyora Querol:
“Si, nosaltres votarem favorablement perquè creiem que com a bases d’atorgament de
subvencions, doncs són unes bones bases que milloren substancialment les que teníem fins
ara. Però el que sí que demanem i no volem que es quedi aquí i treballarem perquè així
sigui –com de fet ja fa anys que estem demandant i no som l’única força política d’aquest
plenari que ho ha fet sinó que n’hi ha moltíssimes més que també ho han demanat
especialment des de l’oposició– és que es treballi perquè hi hagi realment equitat entre les
diferents entitats i perquè es respecti la seva tasca i per tant que hi hagi una transparència
important a l’hora d’atorgar subvencions i especialment que es valori en quines hi ha
conveni, en quines no n’hi ha i perquè uns sí i uns altres no. És a dir que puguem arribar a
una mena de transparència plena que tothom sàpiga perquè unes entitats reben el que
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reben i d’altres entitats reben o no reben res. Per tant benvingudes aquestes bases i
esperem que aviat puguem estar en condicions que hi hagi una mena de reglament o alguna
cosa que garanteixi aquesta transparència. Gràcies”.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (6-PP), (2-ERC) i (2-ACR).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (4-CIU) i (3-ICV-EUiA).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

7. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ
CENTRALITZADA DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL)
(EXP. 000093/2014-CENTRALS)
ANTECEDENTS
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 de setembre
de 2009, va aprovar la modificació dels Estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada configurant- la com un servei especialitzat de central de contractació per tal de
donar servei als ens locals de Catalunya.
Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es pretén ampliar la prestació de
serveis i subministraments en interès públic dels ens locals.
Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, aportant una
millora en les condicions de compra a través de l’aprofitament de l’economia d’escala i la
oferta d’un ampli catàleg de béns i serveis.
Aquesta adquisició de béns i serveis a través de la Central de Compres del CCDL aporta
una simplificació dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels tràmits de licitació i
adjudicació pels ens locals de Catalunya.
Això no obstant, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la
obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del
CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre
establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) que regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
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2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
3. Article 22 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local que regula les
competències del Ple en els Ajuntaments.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció del següent:
ACORD:
1. Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central de Compres del
CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels
serveis.
2. Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als efectes
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local a la senyora Núria
Lozano Vega, responsable del Servei de Compres de l’Ajuntament de Rubí.
3. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Intervencions:
Senyor Hinojosa:
“Bona tarda a tothom. Només un apunt que nosaltres tot i que entenem que pot ser una
millora l’adhesió a aquest sistema d’adquisició centralitzada perquè pot millorar al final les
condicions de compra de subministraments de l’Ajuntament. Nosaltres el que creiem és que
–si bé ja en la Comissió Informativa ens ho va explicar el senyor Castro– això no implica
obligatòriament haver de fer totes les compres per mitjà d’aquest sistema. Sí que trobem a
faltar un element i és que creiem que en qualsevol compra, en qualsevol demanda de
subministrament de l’Ajuntament de Rubí, el que s’hauria de prioritzar són els proveïdors
locals, i el comerç local. Aleshores, més que una crítica a aquesta adhesió perquè no té
cabuda dintre d’aquesta adhesió al sistema, si que és un prec d’alguna manera que li fem,
que en qualsevol compra es tingui en compte per davant d’altres possibles proveïdors el
comerç i la indústria local. Gràcies”.
Senyor Páez:
“Gracias de nuevo señora alcaldesa. Bien además de lo que ha dicho el señor Hinojosa, por
otro lado echamos a faltar por ejemplo: Qué tipo de compras: sí. Qué tipo de compras: no.
Puesto que como la adhesión no obliga a que todas tengan que ir, sino que es un tema
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discrecional del equipo de gobierno quien decide que compras van por este sistema.
Tampoco está especificado que tipo de compras han de ir, que tipo de compras no han de ir.
Quizás si esto estuviese especificado pues quedaría de alguna manera también
salvaguardado lo que ha dicho el señor Hinojosa de que se pudieran potenciar empresas
locales, por ejemplo. Por tanto nosotros a la vista y lectura de la propuesta, nos
abstendremos”.
Senyor Castro:
“Hola bona tarda, seré molt breu. Senyor Rafa Páez en la propera Comissió Informativa
parlarem abastament que no hi ha cap discrecionalitat en les compres sinó serà purament
tècnic. El que es mirarà sempre és el que sigui més beneficiós per a la ciutat, i contestant a
tots dos en un tema que, si bé és en l’interès de tots, i fins i tot si no recordo malament ho
vam intentar introduir en el FEIL, en el FEOSL de la priorització de les empreses de Rubí, i
com bé saben molts dels que estaven en aquell moment aquesta clàusula no és possible
perquè no és legal perquè no es pot prioritzar perquè és lliure comerç i no es pot fer
legalment però sempre es té en compte la ciutat, els comerciants, el petit comerç i les
mitjanes i grans empreses, però dintre de la legalitat. El que proposen no pot ser”.
Senyor Páez:
“Sí, señor Castro, a lo mejor no se puede priorizar por letra pero si se puede priorizar por
espíritu y filosofía”.
Senyor Castro:
“A veure. El espíritu y la filosofía señor Rafa Páez está muy bien pero tenemos una Ley
General de Contratos, unas directivas europeas a cumplir unos pliegos que se hacen
públicos y el espíritu, podemos tener todos grandes espíritus pero tienen que ser legales y
abiertos como usted bien sabe”.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (4-CIU) (2-ERC) i (2-ACR).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (6-PP) i (3-ICV-EUiA).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS A PERSONES
AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES I PER L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (EXP. 000089/2014-HISENDA)
L’article 22 del Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de
les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre i la Llei 4/1994, de 20 d’abril,
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en matèria d’assistència i serveis socials, atribueix als ens locals de Catalunya - en la seva
condició d’administracions públiques - la potestat de prestar, d’acord amb les seves
competències, la seva capacitat i els seus recursos, qualsevol tipus de servei socials de
nivell igual o superior al que els atribueix el mencionat Decret legislatiu.
Per la seva banda, l'article 27 del citat Decret, atribueix als Ajuntaments competències per
programar i gestionar els serveis especialitzats i les prestacions pròpies en matèria de
serveis socials, dins dels quals constitueixen àrees d'actuació tant l'atenció i promoció del
benestar de la família i les unitats de convivència alternativa, com l'atenció i promoció del
benestar de la vellesa, així com qualsevol altra situació de necessitat que motivi l'atenció i
ajut a les persones que la necessitin.
Aquesta atenció, segons l'article 5 de l’esmentat Decret Legislatiu, en concordança amb els
articles 27.1.b) i 22 i amb l’art. 121.d) del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, es pot realitzar mitjançant ajuts
econòmics en els casos de mancances familiars o de situació de necessitat, a fi d'evitar tot
tipus de marginació social, els quals quedarien exclosos de la regulació establerta en
matèria de subvencions en el capítol del Títol III del Decret 179/1995.
La publicació i entrada en vigor de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvenciones, no comporta un canvi substancial en la regulació d’aquest tipus d’ajuts de
caràcter social donat que si bé l’article 22 de la dita llei, estableix com a regla general que
l’atorgament de subvencions s’efectuarà mitjançant un procediment selectiu, es preveu la
concessió directa amb caràcter excepcional i únicament pels supòsits expressament
establerts. En concret, l’apartat 2 lletra c) del dit article estableix que podran concedir de
forma directa, amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.
Cal afegir que d’acord amb allò que estableix la disposició final primera de la dita llei, aquest
article té caràcter bàsic, resultant d’aplicació a totes les administracions públiques, sense
perjudici que el seu contingut pugui ser desenvolupat per les comunitats autònomes.
Conseqüentment, la normativa autonòmica en aquesta matèria prèvia a la llei general de
subvencions roman vigent en la mesura en que la seva regulació no resulti contrària a la
continguda en el seu article 22.
No obstant l’anterior, si bé l’article 28 de la llei general de subvencions regula el procediment
d’atorgament de subvencions de concessió directa, aquest no té el caràcter de bàsic per la
qual cosa no és d’aplicació a les entitats locals en l’àmbit territorial de les comunitats
autònomes que hagin assumit competències en matèria de règim local, com és el cas de
Catalunya.
Per la seva banda, l’article 18 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que
als efectes del que preveu l’article 13.2.e) de la dita llei, es considerarà que els beneficiaris
de subvencions es troben al corrent d’obligacions tributàries quan es verifiqui la concurrència
de les circumstàncies previstes a l’efecte per la normativa tributària, i en tot cas, les que es
determinen en el propi text de l’esmentat article 18.
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L’article 19 de dit Reial Decret, estableix que es considerarà que els beneficiaris o les
entitats col·laborades es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social quan no tinguin deutes per quotes i conceptes de recaptació conjunta amb
les mateixes, o les derivades de l’incompliment de les dites obligacions de cotització o
qualsevol altres deutes amb la Seguretat Social de naturalesa pública.
En matèria de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i l’Impost sobre l’Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no estableix la
possibilitat legal d'establir altres exempcions o bonificacions fiscals que les regulades en la
dita Llei.
Donat el marc normatiu exposat aquest Ajuntament, desitja arbitrar un procediment
d'atorgament d'ajuts econòmics, amb els següents objectius:
Mitigar la repercussió que l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana pot tenir en
persones amb escassa capacitat econòmica, així com establir una línia d’ajuts dirigida a
pal·liar els efectes negatius que, a causa de la crisi econòmica, es produeixen con a
conseqüència de les transmissions de la vivenda habitual efectuades per necessitat extrema
i que tenen com a part adquirent a una entitat financera per materialització d’un deute
hipotecari. En concret, es pretenen subvencionar les transmissions de la vivenda habitual en
els supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari, en els supòsits d’execució
hipotecària i/o compravenda amb condonació total o parcial del deute hipotecari.
Així doncs, i en el marc de la potestat reglamentària que tenen atribuïdes les entitats locals
d’acord amb el que estableix l’article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, aquesta Corporació té capacitat i competències per tal d’aprovar unes
Bases reguladores d’ajuts econòmics destinades a:
•

Persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost
sobre béns immobles i/o l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana

Vista la Memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics i l’informe de la Intervenció
General.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases Particulars Reguladores dels ajuts econòmics a
persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost sobre béns
immobles i/o l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Segon.- Sotmetre les bases esmentades al tràmit d’informació pública pel termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Durant aquest termini qualsevol persona pot consultar l’expedient a l’Oficina de
Gestió d’Ingressos (carretera de Terrassa, 116, de Rubí en horari de 9 a 14 h), i formular
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al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord
d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer.- Publicar les Bases Particulars en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, a més d’inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de difusió local.
Intervencions:
Senyora Muñoz:
“Gràcies alcaldessa, bona tarda. Com saben, com equip de govern i com hem anat
compartint en els diferents debats i les diferents trobades que hem tingut entre tots,
considerem que hem d’apostar pel manteniment de les bonificacions, exempcions i
subvencions que aplica l’Ajuntament com a mesures de suport a les famílies o a les
economies més dèbils, especialment per aquelles famílies que estan afectades per la
situació econòmica actual per la crisi econòmica actual i que estan passant moments tan
complicats. I en aquesta línia i en aquest marc durant aquest mes hem estat treballant a la
Comissió de Tarifació Social, on estem representats tots els grups polítics.
Hem treballat d’una banda el que eren les bases reguladores d’ajuts a persones amb
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’IBI i per la plusvàlua i tots els ajuts
a famílies monoparentals i a totes aquelles persones que tinguin immobles de patrimoni de
Rubí que estiguin al catàleg i al Pla Especial de Protecció al Patrimoni, gravades per l’IBI.
Enguany en aquesta Comissió el primer que vam realitzar va ser una anàlisi sobre com
havia anat la convocatòria de l’any 2013 i en base a aquesta experiència hem pogut treballar
tots els grups i hem pogut definir unes noves bases per enguany que a priori esperem que
siguin unes bases que arribin a un ventall de població molt més ampli, molt més àgils i
sobretot que l’aposta que fem enguany en els ajuts als tributs sigui més forta i més
important. I en aquesta línia en les primeres bases avui en aquest Ple municipal que són les
Bases Reguladores d’Ajuts a l’IBI i les plusvàlues aquestes afecten i tenen com objectiu
ajudar a col·lectius de la gent gran, als aturats i a gent amb escassa capacitat econòmica..
Les principals novetats d’enguany són; d’una banda, hem pogut ampliar el barem
d’ingressos de les famílies, fins l’any passat era el salari mínim interprofessional que era un
total de 9.034,20 euros a l’any en total que havien de tenir i aquest any en base a l’anàlisi
que hem pogut fer de l’any passat per part de tots hem definit que sigui el salari mínim
interprofessional més el 30%, la qual cosa farà que els ingressos que hagi de tenir la família
per poder presentar-se i optar a aquest tipus de convocatòries sigui en comptes de 9.034,20
euros sigui d’11.744,46 per tant creiem que així moltes més famílies podran tenir opció a
presentar-se a aquest tipus d’ajut.
D’altra banda, també hem afegit i hem mantingut que per cada persona que convisqui amb
el sol·licitant s’afegeix un 45% a aquest barem d’ingressos fins a un màxim de 7 persones.
Una tercera novetat que per nosaltres també era molt important ja que pensàvem que
havíem de tenir en compte aquells col·lectius més fràgils o aquells col·lectius que també
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tenen seriosos problemes com són les persones amb necessitats especials o les persones
discapacitades i per tant en aquesta línia hem afegit que en les famílies que hi hagi algun
membre amb discapacitat en comptes de ser un 45% sobre l’ingrés sigui un 50%, és a dir
que tingui un augment d’un 5% més que la resta de membres de la família.
D’altra banda també en base a aquesta anàlisi que vam fer, vam detectar que moltes
famílies tenien dificultats a l’hora de presentar els diferents documents conforme estan al dia
en tot el tema d’obligacions tributàries. Per tant també hem ampliat i hem obert el termini
com Ajuntament en aquells casos on no estiguin al dia de les seves obligacions tributàries a
10 dies hàbils més, per poder posar al dia o poder regular i poder presentar qualsevol
document que acrediti que estan bé. I finalment quan aquelles famílies tenen una plaça
d’aparcament o traster també hem augmentat el barem del seu valor cadastral com saben
fins ara era de 6.000,00 euros el valor cadastral que havia de tenir aquesta plaça
d’aparcament o 10.000,00 en el cas que fos la plaça d’aparcament més el traster i enguany
hem ampliat en el cas que sigui la plaça d’aparcament sigui un barem de 10.000,00 euros i
si és aparcament més traster sigui de 12.000,00 euros que també ho hem basat en un estudi
que tenim sobre els valors cadastrals dels aparcaments que suposaria el 80% de tota la
població afectada.
Això seria respecte als ajuts a l’IBI, respecte a les plusvàlues un any més hem mantingut
l’aposta per ajudar a aquelles famílies que no poden fer front al pagament de l’hipoteca i que
es produeix un cas de desnonament o un cas de dació en pagament, etc. En aquest cas
l’ajut adreçat a pagar el 95% de la quota de la plusvàlua –i en aquest cas hem volgut tots
els grups continuar apostant per aquesta línia.
I finalment respecte a les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen un immoble
inclòs en el Catàleg i Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí,
hem mantingut la línia de famílies monoparentals. Recordar que tot el que afecta a la Taxa
d’Escombraries aquest any està inclòs en les Ordenances, amb la qual cosa fins el 24 d’abril
d’aquest any es podrà optar també a aquest ajut i també ha estat una manera d’equiparar-lo
a les famílies nombroses que també era un dels reptes que teníem i quant al patrimoni
també ens hem mantingut respecte a l’any passat en la mateixa línia d’ajut. Dir que no van
en les mateixes bases de subvencions perquè els criteris i l’exigència que es demana és
diferent, en aquest cas en la família monoparental han de disposar del títol de família
monoparental i en el cas de patrimoni han d’estar inclosos en el catàleg que abans
esmentava.
Sense allargar-me més penso que gràcies a la feina que hem fet tots els grups a través de la
Comissió de Tarifació Social, gràcies a les aportacions que hi ha hagut per part de tots els
grups municipals d’aquest consistori. Hem fet unes bases d’ajuts millors que les que hem
tingut fins ara que segurament han estat més realistes en base a l’anàlisi que hem pogut fer
respecte a la convocatòria de l’any passat i estem segurs com equip de govern que aquest
any moltes més persones i molts més veïns es podran veure beneficiats per aquesta línia
d’ajuts o així ho esperem tots plegats. Gràcies”.
Senyor Rabadán:
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“Sí, una intervenció prou breu, també pels punts 8 i 9, la mateixa. Tot i no haver pogut
assistir personalment (em corresponia) a les darreres reunions de Tarifació Social
encarregada d’actualitzar els criteris d’aquests ajuts que són per gent de l’atur, famílies
monoparentals o propietaris d’immobles inclosos en el Catàleg del Patrimoni, de cara sobre
tot a aquests impostos fonamentals, l’IBI sobretot però també l’impost de plusvàlues.
El nostre grup ha valorat la informació facilitada que ha estat molt extensa i avancem el
nostre vot favorable. En la proposta cal reconèixer que el límit de recursos econòmics
màxims per sol·licitar ajuts s’ha pujat considerablement, com acaba de dir la regidora
Muñoz, un 30%, és considerable, així com el límit també màxim de propietats que podia
entorpir l’accés a aquests ajuts si es tenia una plaça d’aparcament o un traster. Ara només
falta potser que la informació sobre els ajuts arribi al màxim de potencial de beneficiaris. En
aquest sentit potser caldria contactar –és una proposta que fem des del nostre grup– amb
associacions de veïns o amb altres entitats intermèdies per facilitar que aquesta informació,
tot i que es publica i s’ha de saber, i jo crec que hi ha molta gent que la coneix, que tota
aquesta afirmació sobretot pel que fa als tràmits arribi al màxim de ciutadania que ho
necessiti”.
Senyora Tubau:
“Gràcies senyora alcaldessa, bona tarda a tots i a totes. Bé, fent meves les paraules de la
regidora Neus Muñoz i sense voler repetir totes les seves explicacions, simplement dir que
crec que de l’últim debat que es va tenir en aquest Ple a l’hora de fer l’aprovació de la
Memòria de Pressupost de l’any passat, precisament va sortir el debat que probablement
havíem d’aprendre no tan dels errors però sí d’allò que no havia funcionat en les bases del
2013 i precisament crec que sobre aquesta base, sobre la base del debat que vam tenir és
sobre el que s’ha treballat aquests darrers mesos per intentar que aquest 2014 les bases
siguin molt més amplies i molt més adaptades a la realitat.
De fet tots teníem clar que les premisses i els requisits havien de ser objectius i transparents
al màxim, però sempre que no fossin un impediment perquè les persones s’hi poguessin
presentar. Òbviament, segurament, dels diners que destina aquest Pressupost municipal a
moltes coses que necessita la ciutat, segurament les partides destinades a ajuts, a
subvencions per les famílies monoparentals, per les persones aturades, per la gent gran, tan
les ajudes per pagar aquests impostos o qualsevol altra ajuda social, segurament són els
diners millor invertits, que millor invertim com a ciutat i per tant crec que ens hem d’alegrar
de la feina feta conjuntament.
Probablement el treball conjunt en aquesta ciutat fins ara ha estat una excepció i
probablement hauria de passar a ser una normalitat perquè precisament quan ho fem com a
normalitat i quan treballem conjuntament i remem conjuntament arribem a grans consensos
com aquest i realment crec que tots plegats estem satisfets.
Els que hem anat participant en aquestes comissions i que participem i de fet el dilluns hi ha
una nova comissió per parlar de les ajudes que encara queden per aprovar, estem satisfets
de la feina conjunta, de poder anar conjuntament a donar suport i resposta a les necessitats
que té la ciutadania.
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Per tant crec que és un repte estimulant el que tenim al davant el de poder arribar a grans
consensos com aquest per exemple que avui portem a aprovació i per part nostra
evidentment felicitar també la part tècnica que ha fet possible tot això que són tots els
treballadors i treballadores de les àrees tècniques d’hisenda que fan les propostes i que
treballen per fer realitat allò que políticament creiem que és necessari pels nostres veïns i
veïnes”.
Senyor Hinojosa:
“Gràcies alcaldessa, bona tarda de nou. Jo també em referiré conjuntament a les dues
propostes perquè entenc que és una sola amb dos títols diferents perquè en definitiva el que
es busca és ajudar aquelles persones, aquelles famílies rubinenques que com a
conseqüència de la situació econòmica tenen dificultats, ja no solament per pagar els
impostos sinó per arribar a finals de mes o a primers de mes en alguns casos.
Creiem que és una proposta que millora d’una manera important les bases que teníem l’any
passat perquè fa que més persones, més famílies puguin accedir a aquests tipus d’ajuts. És
una de les crítiques que havíem fet no solament l’any anterior sinó encara en la primera
convocatòria, que potser ens havíem quedat curts i es demanaven tants requisits que no
arribaven realment a les persones que ho estaven necessitant. No eren només,
malauradament, les persones que ja estan en una situació pràcticament d’exclusió social,
que aquestes evidentment entraven sinó de les persones i les famílies que tot i tenint uns
ingressos econòmics tenien veritables problemes per arribar a final de mes i per fer front a
tots els pagaments i a totes les factures i entre elles els impostos municipals. Reconeixem
que s’ha millorat a les bases d’aquest any i el que nosaltres esperem i desitgem és que
puguin arribar realment a les persones que ho necessiten i creiem que aquest any sobretot
s’ha millorat aquest apartat que hi hagi més persones que puguin accedir però creiem que
l’esforç sobretot s’ha de fer en la comunicació d’aquestes mesures perquè si al final la gent
no sap que es pot acollir a aquests ajuts doncs molta gent ja ni es planteja el fet de
demanar-los.
Hi ha un tema, entrant en el text de les dues que m’ha sorprès una mica –suposo que la
senyora Muñoz o el senyor Castro m’ho podran aclarir– i és que en la segona base
reguladora, la que parla de les famílies monoparentals sí que s’especifica el límit que hi ha
en les partides pressupostàries i en canvi en l’altra no ho especifica. Jo haig d’entendre que
està en la disposició del govern deixar aquesta partida oberta i així poder fer front a totes
aquelles persones que ho necessitin, tenint en compte la bona situació econòmica de
l’Ajuntament i que podem donar resposta a tothom que ho demani sense que hi hagi aquest
límit. En el punt número nou en l’acord tercer diu: «Aprovar simultàniament la corresponent
convocatòria per l’atorgament dels ajuts...per import de 40.000,00 € per a les famílies
monoparentals i 15.000,00 € en el cas de les persones físiques propietàries d’immobles
inclosos en el Catàleg...» Però en l’anterior, en el punt número vuit, no fa cap esment de cap
limitació pressupostària. De tota manera els avancem que el nostre vot serà positiu.
Entenem que és una bona mesura per ajudar a les persones que viuen a Rubí”.
Senyor Puig:
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“Gràcies alcaldessa, bona tarda a tothom. Bé, la nostra intervenció serà molt curta perquè
s’ha dit tot i perquè compartim pràcticament la totalitat del que s’ha anat comentant tan des
de l’equip de govern, crec que evidentment s’ha pensat en la línia de la tarifació social,
creiem que a més a més les comissions han funcionat. Creiem que en aquest sentit ens hem
de felicitar pel funcionament, tothom ha pogut fer les aportacions, a més a més amb un
seguiment constant amb una informació, com s’ha dit, molt extensa molt ben treballada i jo
crec que això s’hauria de poder extrapolar al conjunt de comissions informatives i de treball
que es produeixen en aquest plenari, en aquest Ajuntament. Per tant nosaltres compartim la
prioritat de la despesa en aquest àmbit, creiem –efectivament com s’ha dit– que tenim
disponibilitat pressupostària per fer-ho i també creiem que cal fer un esforç afegit perquè
tothom que hi té dret s’hi pugui acollir i que no hi hagi gent que podent-s’hi acollir no s’hi
aculli per una qüestió de desinformació perquè seria una llàstima i una injustícia en el fons.
Per tant nosaltres votarem a favor i esperem que en els propers anys puguem continuar
avançant en aquesta línia, gràcies”.
Senyor Páez:
“Después de todo lo dicho casi me parece que esto ya es hablar por hablar. Quiero decir: se
ha trabajado en la Comisión especial creada al efecto, hemos aportado todos ideas, hemos
recibido ideas, hemos llegado a un consenso, se han ampliado las bases para que un mayor
número de rubinenses se pueda acoger, como siempre dentro de los límites, porque como el
dinero no es eterno ni infinito pues dentro de los límites que el presupuesto permite. Todos
estamos de acuerdo y evidentemente que todos pensaríamos que se podría ir más lejos,
evidentemente, pero para ir más lejos –lo dicho, el dinero tendría que ser infinito o hacerlo
por las noches con una maquinita o algo– pero pienso que hemos llegado hasta ahí y como
resumen simplemente un si”.
Senyora Muñoz:
“Només per respondre el que deia en Francesc. En el primer punt el que estem fent és
aprovar les bases generals, és el que parlàvem que aprovàvem el marc per després per
Junta de Govern aprovar el que seria la convocatòria específica. En aquesta convocatòria
específica que passarem per Junta de Govern que és el que haurem de parlar també en la
Informativa, ja estipularem les quantitats econòmiques que bàsicament és un repartiment
basat en el que va succeir l’any passat, en l’anàlisi que abans parlàvem de l’atorgament
incrementat respecte l’any passat fins la totalitat de l’ajut que tenim al pressupost. I en l’altre
punt, on estan les bases de subvencions monoparentals i de patrimoni, aquí en aquest cas
sí que estem passant la convocatòria específica i per això aquí estan especificades les
quantitats econòmiques. És simplement perquè administrativament són dos tràmits
diferents”.
La votació dóna el resultat següent:
La proposta s’aprova per unanimitat.
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9. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS A FAMÍLIES
MONOPARENTALS I A LES PERSONES FÍSIQUES PROPIETÀRIES D’IMMOBLES
INCLOSOS EN EL CATÀLEG I EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE
RUBÍ QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (EXP.
000090/2014-HISENDA)
L’article 22 del Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de
les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre i la Llei 4/1994, de 20 d’abril,
en matèria d’assistència i serveis socials, atribueix als ens locals de Catalunya - en la seva
condició d’administracions públiques - la potestat de prestar, d’acord amb les seves
competències, la seva capacitat i els seus recursos, qualsevol tipus de servei socials de
nivell igual o superior al que els atribueix el mencionat Decret legislatiu.
Per la seva banda, l'article 27 del citat Decret, atribueix als Ajuntaments competències per
programar i gestionar els serveis especialitzats i les prestacions pròpies en matèria de
serveis socials, dins dels quals constitueixen àrees d'actuació tant l'atenció i promoció del
benestar de la família i les unitats de convivència alternativa, com l'atenció i promoció del
benestar de la vellesa, així com qualsevol altra situació de necessitat que motivi l'atenció i
ajut a les persones que la necessitin.
Aquesta atenció, segons l'article 5 de l’esmenta’t Decret Legislatiu, en concordança amb els
articles 27.1.b) i 22 i amb l’art. 121.d) del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, es pot realitzar mitjançant ajuts
econòmics en els casos de mancances familiars o de situació de necessitat, a fi d'evitar tot
tipus de marginació social, els quals quedarien exclosos de la regulació establerta en
matèria de subvencions en el capítol del Títol III del Decret 179/1995.
La publicació i entrada en vigor de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvenciones, no comporta un canvi substancial en la regulació d’aquest tipus d’ajuts de
caràcter social donat que si bé l’article 22 de la dita llei, estableix com a regla general que
l’atorgament de subvencions s’efectuarà mitjançant un procediment selectiu, es preveu la
concessió directa amb caràcter excepcional i únicament pels supòsits expressament
establerts. En concret, l’apartat 2 lletra c) del dit article estableix que podran concedir de
forma directa, amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.
Cal afegir que d’acord amb allò que estableix la disposició final primera de la dita llei, aquest
article té caràcter bàsic, resultant d’aplicació a totes les administracions públiques, sense
perjudici que el seu contingut pugui ser desenvolupat per les comunitats autònomes.
Conseqüentment, la normativa autonòmica en aquesta matèria prèvia a la llei general de
subvencions roman vigent en la mesura en que la seva regulació no resulti contrària a la
continguda en el seu article 22.
No obstant l’anterior, si bé l’article 28 de la llei general de subvencions regula el procediment
d’atorgament de subvencions de concessió directa, aquest no té el caràcter de bàsic per la
qual cosa no és d’aplicació a les entitats locals en l’àmbit territorial de les comunitats
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autònomes que hagin assumit competències en matèria de règim local, com és el cas de
Catalunya.
Per la seva banda, l’article 18 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que
als efectes del que preveu l’article 13.2.e) de la dita llei, es considerarà que els beneficiaris
de subvencions es troben al corrent d’obligacions tributàries quan es verifiqui la concurrència
de les circumstàncies previstes a l’efecte per la normativa tributària, i en tot cas, les que es
determinen en el propi text de l’esmentat article 18.
L’article 19 de dit Reial Decret, estableix que es considerarà que els beneficiaris o les
entitats col·laborades es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social quan no tinguin deutes per quotes i conceptes de recaptació conjunta amb
les mateixes, o les derivades de l’incompliment de les dites obligacions de cotització o
qualsevol altres deutes amb la Seguretat Social de naturalesa pública.
En matèria de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i l’Impost sobre l’Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no estableix la
possibilitat legal d'establir altres exempcions o bonificacions fiscals que les regulades en la
dita Llei.
Donat el marc normatiu exposat aquest Ajuntament, desitja arbitrar un procediment
d'atorgament d'ajuts econòmics, amb els següents objectius:
Mitigar la repercussió que l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana pot tenir en
persones amb escassa capacitat econòmica, així com establir una línia d’ajuts dirigida a
pal·liar els efectes negatius que, a causa de la crisi econòmica, es produeixen con a
conseqüència de les transmissions de la vivenda habitual efectuades per necessitat extrema
i que tenen com a part adquirent a una entitat financera per materialització d’un deute
hipotecari. En concret, es pretenen subvencionar les transmissions de la vivenda habitual en
els supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari, en els supòsits d’execució
hipotecària i/o compravenda amb condonació total o parcial del deute hipotecari.
Així doncs, i en el marc de la potestat reglamentària que tenen atribuïdes les entitats locals
d’acord amb el que estableix l’article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, aquesta Corporació té capacitat i competències per tal d’aprovar unes
Bases reguladores d’ajuts econòmics destinades a:
•
•

Famílies monoparentals.
Persones físiques propietàries d’immobles inclosos en el Catàleg i Pla especial de
protecció del Patrimoni de Rubí.

Al pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2014, es va consignar a l’aplicació
pressupostària 2U024.9320.48002 amb crèdit inicial per import de 282.830,59 €.
Vista la Memòria de la Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics i l’informe de la Intervenció
General.
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Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases Particulars Reguladores dels ajuts econòmics a les
famílies monoparentals i a persones físiques propietàries d’immobles inclosos en el Catàleg i
Pla especial de protecció del Patrimoni de Rubí.
Segon.- Sotmetre les bases esmentades al tràmit d’informació pública pel termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Durant aquest termini qualsevol persona pot consultar l’expedient a l’Oficina de
Gestió d’Ingressos (carretera de Terrassa, 116, de Rubí en horari de 9 a 14 h), i formular
al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord
d’aprovació inicial de les bases esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer.- Aprovar simultàniament la corresponent convocatòria per a l'atorgament dels ajuts
regulats a les esmentades Bases, per import de 40.000,00 € per a les famílies
monoparentals (operació prèvia 9214001577) i 15.000,00 € per a les persones físiques
propietàries d’immobles inclosos en el Catàleg i Pla especial de protecció del Patrimoni de
Rubí (operació prèvia 920140001576).
Quart.- Traslladar aquesta resolució a la Intervenció general per a la seva comptabilització
en definitiva.
Cinquè.- Publicar la present convocatòria juntament amb les Bases Particulars en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, a més d’inserir una referència
d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de difusió
local. El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a les dites bases.
La votació dóna el resultat següent:
La proposta s’aprova per unanimitat.
La Sra. Querol abandona el saló de sessions.

10. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL TRAM FINAL DEL CARRER GUATLLA
(EXP. 0000218/2011-TERRITORIAL)
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de data 29 de novembre de 2012, va aprovar
provisionalment la imposició i l’ordenació de contribucions especials per a l’execució de les
obres del projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla.
Es va presentar una única al·legació en data 22 de gener de 2013, registre d’entrada
2013001536, pel senyor Fernando Copado Calero, en la que demana que se li subvencioni
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l’import que li correspon satisfer com a conseqüència de l’execució de l’esmentat projecte,
davant la impossibilitat de fer front tant al seu pagament com al dipòsit d’un aval.
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de data 20 de juny de 2013, va aprovar
definitivament la imposició i l’ordenació de contribucions especials per a l’execució de les
obres del projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla, desestimant l’al·legació
presentada pel senyor Fernando Copado Calero.
Atès que el tràmit d’informació pública no es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Atès que s’ha procedit a esmenar aquesta mancança, publicant un anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, 6 de febrer de 2014.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic des del 6 de febrer de 2014 fins al 13 de
març de 2014, sense que s’hagi presentat cap nova al·legació.
Vistos els articles 15.1, 17.1 i 28 a 35 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 105.1 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Atès que l’òrgan competent per adoptar aquest acord és el Ple, de conformitat amb el que
estableix l’article 52.2.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa:
Primer.- Revocar l’acord del Ple de 20 de juny de 2013, pel qual es desestima l’al·legació
presentada pel senyor Fernando Copado Calero i s’aprova definitivament la imposició i
l’ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres del projecte constructiu
del tram final del carrer Guatlla.
Segon.- Desestimar l’al·legació presentada en data 22 de gener de 2013, registre d’entrada
2013001536, pel senyor Fernando Copado Calero, contra l’acord del Ple de data 29 de
novembre de 2012 d’imposició de contribucions especials com a conseqüència de les obres
d’urbanització corresponents al “Projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla” pels
motius que consten a l’informe emès en data 23 d’abril de 2013 per l’Àmbit de Política
Social, en el ben entès que malgrat que el pagament d’aquestes obres no és
subvencionable, sí que és possible el seu fraccionament d’acord amb les condicions
previstes a la normativa d’aplicació que consten a l’informe emès per l’Oficina de Gestió
d’Ingressos en data 25 d’abril de 2013, que es té per reproduït i incorporat a aquest acord.
Tercer.- Aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de contribucions especials per
l’execució de les obres del projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla.
Quart.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius i de les quotes provisionals
notificades amb l’acord del Ple de data 29 de novembre de 2012, que es deriven de
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l’expedient instruït, fent avinent que l’esmentada quota provisional constitueix una mera
previsió, ja que un cop finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst es
prendrà aquest cost a efectes de càlcul de les quotes que corresponguin.
L’import que correspongui satisfer a cadascun dels subjectes passius, es farà efectiu en dos
pagaments, el primer dels quals serà del 50% de l’ import provisional notificat i es liquidarà
un cop iniciades les obres. I el segon, que correspondrà a la liquidació definitiva, es posarà
al cobrament un cop acabades les obres, conegut el cost real de les mateixes i descomptat
el pagament a compte efectuat.
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (5-PP), (2-ERC).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (4-CIU), (3-ICV-EUiA) i (2-ACR).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

11. NOMENAMENT DE LA SRA. BELÉN MENESES MENESES COM A REPRESENTANT
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
ASSISTIDA, CENTRE DE DIA I CASAL PER A GENT GRAN (EXP. 000023/2014ALCALDIA)
Atès que l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials sol·licità a l'Ajuntament de Rubí la
designació d’un representant municipal per formar part del consell de participació de la
Residència, Centre de Dia i Casal - Residència Assistida Rubí, situat al carrer Lepant,
números 31-33, de Rubí.
Atès que el referit ens públic és titular del centre esmentat, el qual està inscrit en el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, amb el número S05287.
Vist el que disposa l'article 27 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Vist el que disposa l’article 38 c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
ES PROPOSA
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Primer.- Nomenar la Sra. Belén Meneses i Meneses, regidora delegada, dins l'Àrea de
Cohesió Social i Serveis a les Persones, de Serveis Socials, Salut i Atenció a la infància,
com a representant de l'Ajuntament de Rubí en el consell de participació de la Residència,
Centre de Dia i Casal - Residència Assistida Rubí, situat al carrer Lepant, números 31-33, de
Rubí, en substitució de la Sra. Ana María Martínez Martínez, nomenada per Decret
d’Alcaldia núm. 2011004633, de 26 de setembre de 2011.
Segon.- Notificar aquest acord a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya.

La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (6-PSC) i (2-ERC).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (2-PSC-Ana María Martínez Martínez i Maria Mas Arrufat), (5-PP), (4-CIU),
(3-ICV-EUiA) i (2-ACR).

La proposta s’aprova per majoria simple.

12. NOMENAMENT DE LA SRA. BELÉN MENESES MENESES COM A REPRESENTANT
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA ASSISTENCIAL RUBÍ SLL (EXP. 000024/2014-ALCALDIA)
Atès que ASSISTENCIAL RUBI, SLL, sol·licita a l'Ajuntament de Rubí la designació del
representant municipal per formar part del consell de participació de la seva Residència i
Centre de Dia.
Atès que el referit ens públic és titular del centre esmentat, el qual està inscrit en el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, amb el número S06520.
Vist el que disposa l'article 27 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Vist el que disposa l’article 38 c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
ES PROPOSA:
Primer.- Nomenar la Sra. Belén Meneses i Meneses, regidora delegada, dins l'Àrea de
Cohesió Social i Serveis a les Persones, de Serveis Socials, Salut i Atenció a la infància,
com a representant de l'Ajuntament de Rubí en el consell de participació de la Residència i
Centre de Dia ASSISTENCIAL RUBI, SLL, situada a la Crta. de Rubí a Ullastrell, 94-98, de
Rubí.
Segon.- Notificar aquest acord a ASSISTENCIAL RUBI, SLL.
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La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (6-PSC) i (2-ERC).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (2-PSC-Ana María Martínez Martínez i Maria Mas Arrufat), (5-PP), (4-CIU),
(3-ICV-EUiA) i (2-ACR).

La proposta s’aprova per majoria simple.
La Sra. Querol es reincorpora al saló de sessions.
13. NOMENAMENT DE LA SRA. BELÉN MENESES MENESES COM A REPRESENTANT
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
AMANECER (EXP. 000025/2014-ALCALDIA)
Atès que la mercantil Estudios y Recursos Globales S.L. amb NIF número B-62636014,
sol·licità a l’Ajuntament de Rubí la designació d’un representant municipal per formar part del
consell de participació del Centre Residencial D’Atenció a la Gent Gran- Residència
Amanecer, situat al carrer Sant Jaume, número 28A, de Rubí.
Atès que la referida mercantil és titular del centre esmentat, el qual està inscrit en el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya amb el número S05469.
Vist el que disposa l'article 27 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Vist el que disposa l’article 38 c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
ES PROPOSA
Primer.- Nomenar la Sra. Belén Meneses i Meneses, regidora delegada, dins l'Àrea de
Cohesió Social i Serveis a les Persones, de Serveis Socials, Salut i Atenció a la infància,
com a representant de l'Ajuntament de Rubí en el consell de participació del Centre
Residencial d’Atenció a la Gent Gran - Residència Amanecer, situat al carrer Sant Jaume,
número 28A, de Rubí, en substitució de la Sra. Ana María Martínez Martínez, nomenada per
Decret d’Alcaldia núm. 2010003824, de 21 de setembre de 2010.
Segon.- Notificar aquest acord a Estudios y Recursos Globales S.L.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (6-PSC) i (2-ERC).
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-

Vots en contra: 0.
Abstencions: (2-PSC-Ana María Martínez Martínez i Maria Mas Arrufat), (6-PP), (4-CIU),
(3-ICV-EUiA) i (2-ACR).

La proposta s’aprova per majoria simple.

14. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014000859, DE 12 DE
MARÇ, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS (EXP. 000021/2014ALCALDIA)
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 2014000859, de 12 de març, de
delegació de competències als regidors:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2014000859
A la ciutat de Rubí, el dia 12 de març de 2014

Delegació de competències de l’Alcaldia als regidors
Atès que, un cop constituït el nou Ajuntament l’11 de juny de 2011, com a conseqüència de
les eleccions locals convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i celebrades el 22
de maig de 2011, l’Alcaldia, mitjançant el Decret núm. 2011003008, d’11 de juny, va delegar
determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació
municipal.
Atès que aquesta resolució va ser revocada pel Decret de l’Alcaldia núm. 2011005190, de
29 d’octubre, que va adaptar les delegacions a la nova organització política municipal.
Atès que aquesta resolució de 29 d’octubre de 2011 també va ser revocada pel Decret de
l’Alcaldia núm. 2012000101, de 12 de gener, que va adaptar les funcions de les àrees de
gestió a la nova organització política municipal.
Atès que aquesta resolució de 12 de gener de 2012 va ser igualment revocada pel Decret de
l’Alcaldia núm. 2012002896, de 7 de juny, que va efectuar alguns ajustos en les funcions de
les àrees de gestió i en les delegacions de competències als regidors.
Atès que aquesta resolució de 7 de juny de 2012 va ser així mateix revocada pel Decret de
l’Alcaldia núm. 2013000116, de 7 de gener, que va realitzar més ajustos en les funcions de
les àrees de gestió i en les delegacions de competències als regidors, i va crear l’Àmbit de
Presidència.
Atès que aquesta resolució de 7 de gener de 2013 va ser també revocada pel Decret de
l’Alcaldia núm. 2013004179, de 26 de setembre, que va efectuar modificacions en les
delegacions de competències als regidors a causa dels Decrets de l’Alcaldia núm.
2013004177 i núm. 2013004178, de 26 de setembre, de nomenament i cessament de
membres de la Junta de Govern Local i tinents d’Alcaldia.
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Atès que és necessari, per a una major eficàcia de l’actuació municipal, realitzar nous
ajustos en les delegacions de competències als regidors.
Vist el que disposen els articles 21.3, 23.4 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43, 44 i 114 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 2013004179, de 26 de setembre.
Segon.- L’acció del govern municipal es desenvolupa, estructurada i organitzada, en les
següents àrees de gestió:
-

Àrea de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern. Comprèn els
assumptes següents:
•
•
•

•

•
•

-

Promoció econòmica i treball: Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE),
Emprenedors. Finestreta Única per tràmits d’activitats econòmiques i
coordinació de llicències.
Ocupació, formació i inserció laboral: Consell Municipal de la Formació
Professional. Foment de l’ocupació i la formació ocupacional.
Comerç: Promoció del comerç a la ciutat. Dinamització i promoció del Mercat,
Mercadal i Mercat Ecològic. Relació i coordinació amb la Federació i
Associacions de comerciants. Impulsar les polítiques d’emprenedoria
comercial.
Planificació econòmica i de ciutat: Acord per al Desenvolupament Econòmic i
Social (ADES), Eix E9, Eurocities, Catalonia Innovation Triangle (CiT)Consorci per a la promoció i el desenvolupament de l’Eix B-30 Sant CugatRubí-Cerdanyola. Cooperació Territorial.
Acció institucional i comunicació: Unitat d’imatge i presència a la ciutat.
Comunicació ciutadana, mitjans de comunicació i web de la ciutat.
Identitat i projecció exterior: Projecció exterior de la ciutat. Promoció turística.
Promoció i difusió del patrimoni arqueològic, l’arquitectònic, el natural i també
el del patrimoni intangible. Memòria històrica. Oficina de Turisme. Difusió,
dinamització, extensió i potenciació dels trets identitaris de la ciutat i de la
ciutadania. Coordinació de la Barcelona –Catalunya Film Comition.
Comissionat de Política Lingüística. Promoció de l’ús social del català. Vetllar
per la correcta aplicació de la normativa lingüística (RUL). Coordinació del
Servei Local de Català a Rubí.

Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior. Comprèn els assumptes
següents:
•

Consum: Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).
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•

•

•

•

•
•
-

Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones. Comprèn els assumptes següents:
•
•
•

•
•
•
-

Informàtica i noves tecnologies: Sistemes d’informació corporatiu en tots els
àmbits, tant presencials com telemàtics; Informàtica de tot l’àmbit municipal,
Sistemes de comunicacions i telecomunicacions. Relacions amb el Consorci
LOCALRET. Informació gestió web. Actuacions respecte de promoció,
formació, difusió, ús i foment de les noves tecnologies de la informació i
telecomunicació (TIC).
Hisenda i serveis econòmics: Elaboració dels projectes de pressupost
municipal. Desenvolupament de la gestió econòmica conforme al Pressupost
aprovat. Preparació de modificacions pressupostaries i aprovació d’aquestes
quan la competència sigui de l’Alcaldia. Polítiques d’optimització de la
despesa i control de costos. Gestió i inspecció tributària. Gestió recaptatòria.
Serveis jurídics: Suport jurídic d’assessorament a les actuacions municipals
Control jurídic en propostes d’acords i en expedients. Procediment
administratiu. Informes i dictàmens. Defensa jurídica i altres accions en els
Tribunals i Jutjats. Responsabilitat patrimonial.
Recursos humans i organització: Gestió de personal. Nòmines. Selecció i
provisió de llocs de treball. Relacions laborals. Optimització dels recursos
humans. Formació. Pla d’Impuls Professional. Sistemes de treball corporatiu.
Sistemes de qualitat, processos i procediments.
Contractació i compres: Contractació administrativa. Polítiques de compres.
Atenció ciutadana: Registres i informació a la ciutadania (OAC).

Serveis socials: Gent gran, suport a les famílies. Prestació de serveis socials.
Promoció i inserció social, plans d’accessibilitat. Gestió de la immigració.
Salut: Salut i salubritat pública. Sanitat. Autoritzacions sanitàries.
Educació: Participació en la programació de l’ensenyament; Cooperació amb
l’administració educativa, en la creació, construcció i manteniment de centres
docents, participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria
i gestió de les escoles de titularitat municipal. Entitats i associacions
d’educació en el temps de lleure. Cooperació amb la comunitat educativa.
Participació en el Consell de Formació professional. Vetllar per la Formació
permanent de la ciutadania.
Atenció a la infància: Atenció als infants.
Promoció de la cultura: Patrimoni històric i artístic. Promoció de la cultura.
Dinamització i gestió d’equipaments culturals. Gestió de biblioteques i
museus. Festes tradicionals. Gestió de L’Espona. Entitats culturals.
Esports: Promoció de l’esport i gestió d’equipaments esportius.

Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. Comprèn els assumptes següents:
•

Planificació urbana i habitatge: Planejament i gestió urbanística. Gestió i
administració del patrimoni municipal del sòl. Polítiques i Promoció d’habitatge
públic. Promocions Urbanes de Rubí, SA (PROURSA). Formulació i gestió de
projectes singulars. Activitats extractives.
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•
•
•

•

•
•
•

Llicències urbanístiques i d’activitats: Disciplina urbanística. Intervenció
mediambiental d’activitats. Intervenció municipal en el sòl. Tala d’arbres.
Obra pública: Projectes i execució d’obres públiques. Control i/o gestió
d’actuacions d’urbanització.
Espai públic: Manteniment de vies públiques i mobiliari urbà, i conservació
d’instal·lacions i edificis de titularitat pública. Coordinació de l’espai públic.
Parcs i jardins. Gestió del cicle integral de l’aigua (abastament, distribució i
clavegueram).
Mobilitat: Planificació i gestió de la mobilitat i transport. Ordenació del trànsit
de vehicles i persones en les vies urbanes. Planificació i gestió d’espais
destinats a l’aparcament. Llicències de taxi. Supressió de barreres
arquitectòniques. Ocupació de l’Espai Públic i senyalització d’aquest.
Seguretat: Policia Local. Llicències d’armes. Seguretat en els llocs públics.
Seguretat viària. Protecció civil. Inspeccions.
Serveis municipals: Serveis funeraris, Mercat municipal i venda no sedentària.
Medi ambient: Neteja viària i d’establiments municipals. Medi ambient.
Sostenibilitat. Energies renovables. Tractament i eliminació de residus.
Tinença d’animals.

Tercer.- L’Àmbit de Presidència, dependent de l’Alcaldia, comprèn els assumptes següents:
•

•
•

Governança i ciutadania: Participació Ciutadana. Reglament d'Honors.
Reglament de Participació. Consell de ciutat i consells sectorials. Reglament
orgànic municipal. Drets humans i Sindicatura. Processos participatius
singulars. Relacions veïnals. Infraestructures. Compromisos de barri. Queixes
i suggeriments. Informació i transparència institucional. Punts d'accés públic a
Internet. Pacte de transparència. Registre d'Entitats Ciutadanes. L'Ateneu.
Politiques de civisme i ciutadania i de foment dels drets humans. Solidaritat i
cooperació internacional amb el tercer món. Voluntariat. Integració de la
immigració. Ordenances de civisme. Campanyes de sensibilització. Treball
comunitari.
Emancipació juvenil: Pla Integral de Joventut. Seguiment de serveis adreçats
a la joventut.
Polítiques d’igualtat: II Pla d'igualtat. Polítiques d'igualtat i promoció de la
dona.

Quart.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen una delegació general d’atribucions competència d’aquesta Alcaldia, respecte de
la direcció, gestió i resolució dels assumptes de les Àrees següents:
-

Sr. Jaume Buscallà i García: Àrea de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i
Govern.

-

Sr. Josep Manel Castro González: Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Règim
Interior.

-

Sra. Neus Muñoz Híjar: Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones.
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-

Sr. Manuel Velasco Cano: Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat.

Les facultats que es deleguen són totes les delegables de l’Alcaldia relacionades amb l’Àrea
i que no hagin estat delegades en la Junta de Govern Local, amb excepció de l’ordenament
de pagaments i de l’aprovació de modificacions pressupostàries competència d’aquesta
Alcaldia, que es deleguen exclusivament en la Regidoria delegada d’Hisenda i serveis
econòmics.
Les facultats delegades s'exercitaran sota la supervisió de l’Alcaldia i, sense que això tingui
caràcter exhaustiu, atès que es deleguen totes les facultats de l’Alcaldia, comporten:
a) Dictar actes administratius que afectin tercers.
b) Atorgar llicències i autoritzacions administratives, ja sigui d’intervenció o de disciplina
en l’activitat dels particulars i/o d’utilització de béns de domini públic.
c) Aprovar despeses, dins del límit del Pressupost en la part que correspon a cada
Àrea, amb l’excepció d’aquelles materialment realitzades que puguin comportar la
necessitat de reconeixement de l’obligació en la fase pressupostària conjunta ADO,
la qual competència llavors correspondrà a la Junta de Govern Local.
d) Proposar i justificar qualsevol tipus de contracte i contractar en els supòsits legals de
contractació menor.
e) Aprovar liquidacions de qualsevol ingrés de dret públic.
f) Resoldre incidents i recursos administratius.
g) Imposar sancions.
h) Signar quants actes de tràmit o definitius resultin dels expedients que es tramitin a
l’Àrea.
La delegació general també comporta la facultat de direcció i gestió de l’Àrea corresponent, i
inclou:
a) Formular objectius a assolir i impulsar les actuacions programades.
b) Proposar les modificacions pressupostàries oportunes.
c) Proposar les despeses que s'hagin d'incloure en els projectes de pressupostos
anuals de l'Ajuntament.
d) Elevar propostes d'actuacions i acords a qualsevol òrgan resolutori de l'Ajuntament.
e) Negociar, en el seu cas, amb qui correspongui, fent la corresponent proposta al
respecte.
Així mateix, la delegació comporta la prefectura de caràcter polític sobre els caps
administratius adscrits al serveis en els quals s'exercitin les delegacions, la qual cosa inclou
impartir ordres de servei d'obligat compliment i supervisar l'efectivitat del treball i l'assoliment
d'objectius, amb l'adopció de quantes mesures siguin necessàries per garantir això, fins i tot
la de poder proposar el cessament i les mesures disciplinàries oportunes respecte d’aquest
personal.
Aquesta delegació comporta també la supervisió de les funcions d’altres regidors o regidores
amb delegacions específiques dins l’Àrea o Àrees.
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En cas d’absència de qualsevol dels regidores o regidores delegats, o si es dóna deure
d’abstenció o recusació, la competència delegada restarà automàticament advocada en
aquesta Alcaldia, sense perjudici de la facultat d’advocació general que comporta tota
delegació.
Quan l’exercici de la delegació es manifesti en actes administratius de qualsevol tipus, es
farà constar abans de la resolució el text següent:
“Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia,
núm. ......... de data ............. RESOLC:”
I abans de la signatura es farà constar
“El/La regidor/a delegat/da de l’Àrea de .........”
Al peu de la signatura haurà de constar el nom del regidor o regidora delegat o delegada.
Cinquè.- L’Alcaldia es reserva les facultats de direcció i gestió dels assumptes següents:
-

Projecte Rubí Brilla.
Finca Font del Ferro SL.
Contractació responsable.
Economia social.

Sisè.- Efectuar a favor dels regidors i regidores que a continuació s’esmenten una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes concrets que s’especifiquen dins de
les àrees i àmbits següents:
-

Sra. Belén Meneses Meneses:
•
•
•

-

Sra. Arés Tubau i Pomareda:
•
•

-

Dins l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat: Espai Públic, Obra
Pública i Mobilitat.
Dins l’Àmbit de Presidència: Emancipació juvenil i Polítiques d’igualtat.
Dins l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones: Serveis socials, Salut
i Atenció a la infància.

Dins l’Àrea de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern:
Comerç.
Dins l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones: Educació.

Sr. Josep Manel Castro i González:
•

Dins l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones: Esports.
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•

-

Sr. Martí Pujol i Brustenga:
•

-

Dins l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat: Llicències
urbanístiques i d’activitats.

Dins l’Àrea de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern:
Identitat i projecció exterior.

Sra. Neus Muñoz i Híjar:
•
•

Dins l’Àmbit de Presidència: Governança i ciutadania.
Dins l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior: Hisenda i serveis
econòmics.

L’abast de les funcions que comporten les delegacions fetes en aquest apartat resta
circumscrita a la direcció interna i gestió, estudi, proposta i execució en relació amb els
assumptes que es deleguen, i no inclou facultats resolutòries, ja que aquestes corresponen
al regidor o regidora que ostenta la delegació general d’atribucions de l’Àrea a la qual
pertanyen els assumptes delegats.
Tanmateix, però, els regidors o regidores delegats i delegades d’Àrea podran proposar a
aquesta Alcaldia la delegació de signatura en els regidors i regidores delegats en aquest
apartat pels assumptes delegats.
Setè.- Delegar de forma indistinta, en tots els regidors i regidores de l’Ajuntament, perquè,
sense perjudici de l’exercici per part d’aquesta Alcaldia, puguin exercir les competències que
atorga l’article 51.1 del Codi Civil per autoritzar els matrimonis civils que se celebrin al terme
municipal de Rubí.
Aquesta delegació faculta a tots els regidors esmentats per autoritzar matrimonis civils,
sense que en una cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes es farà
l’oportuna coordinació a través de l’Àmbit d’Acció Institucional.
Vuitè.- Delegar la signatura dels certificats relatius al Padró municipal d’habitants a la
Regidoria de l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior, i la signatura dels
convenis amb centres educatius, universitaris i formatius en general per a la realització de
pràctiques dels seus alumnes a l’Ajuntament de Rubí, a la Regidoria d’Educació.
Novè.- Les delegacions i les revocacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data
d’aquesta resolució i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació
d’aquesta Alcaldia.
Desè.- Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no manifesten
expressament davant l’Alcaldia que no les accepten.
Onzè.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats i als directors, coordinadors i caps
dels diferents serveis municipals.
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Dotzè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Tretzè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.”
El Ple se’n dóna per assabentat.

15. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

B) PART DE CONTROL
16. MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR DE
L’ESCOLA JOAN MARAGALL I DE L’INSTITUT J.V. FOIX (EXP. 000026/2014ALCALDIA)
Atès que l’Escola Joan Maragall, així com l’Institut J.V. Foix, tot i estar ubicats dins el terme
municipal de Rubí, es troben en una situació que fa necessari el transport escolar obligatori,
donat que es troba a 4km del nucli urbà de Rubí i a distàncies iguals o superiors de les
mateixes urbanitzacions i d’altres indrets del municipi.
Atès que no només la distància resulta un factor decisori per la necessitat de transport
escolar obligatori, sinó també el fet de la important mancança d’infraestructures per a els
accessos a la mateixa:
•

•

El transport amb vehicle propi és limita a un únic accés, el Camí Vell d’Ullastrell, que
a més de ser una carretera estreta que absorbeix gran part del tràfic
d’urbanitzacions, té un alt percentatge de trànsit de camions, alhora que no disposa
d’un espai condicionat per aparcament als voltants de l’Escola.
El accés a peu a l’Escola i a l’Institut resulta altament perillós, doncs es troba al vell
mig del Camí Vell d’Ullastrell i amb manca de voreres transitables.

Atès que es tracta d’una escola i institut allunyats i amb difícils accessos on s’escolaritzen
alumnes de tot el terme municipal.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat havia anunciat la voluntat de
redirigir els alumnes que utilitzen el transport escolar a través del autobús urbà, eliminant,
així, el transport escolar no obligatori que fins ara havia donat servei als alumnes d’aquests
centres escolars.
Atès que a través de la negociació de l’Ajuntament amb el Departament d’Ensenyament s’ha
aconseguit la signatura d’un conveni entre Ajuntament i Generalitat per mantenir aquest
servei durant els propers dos anys, revisable al final d’aquest període.
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Atès que els darrers anys el cost al qual havien de fer front les famílies (270 € anuals per
alumnes) tenia una subvenció directe de 90€, fent que el preu final fos de 180 € anuals per
alumne.
Atès que, fruit de la negociació per la no retirada del transport escolar, les famílies havien de
pagar, per al curs vinent, el preu de 270 € anuals per alumnes, sense la subvenció directe
que els hauria permès mantenir el cost al mateix preu que els cursos anteriors.
Atès que si bé és cert que la normativa d’àmbit estatal contempla com transport escolar
obligatori gratuït aquell que ho és entre municipis, no impedeix en cap cas que la
Generalitat, que és qui té la competència, pugui ampliar aquest concepte i modificar-lo en
funció de les peculiaritats específiques dels centres, la distància de les residències de
l’alumnat, ni la seva ubicació geogràfica.
Atès que a instància de l’AMPA, s’ha presentat una Proposta de Resolució al Parlament de
Catalunya sobre l’Escola Joan Maragall a través dels grups parlamentaris d’ICV i el PSC.
Atès que per garantir serveis que necessita la ciutadania, els ajuntaments, amb càrrec als
seus pressupostos, estan fent front a despeses sobre les que no tenen competències
directes, però que són necessàries per la ciutadania.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Donar suport a la Proposta de Resolució sobre l’Escola Joan Maragall de Rubí i l’Institut
J.V. Foix, traslladant-ho a tots els grups parlamentaris.
2.- Que mentrestant no s’aprovi la modificació del Decret 161/1996 i es declari, per part del
Govern de la Generalitat, l’especificitat de l’Escola Joan Maragall i de l’Institut J.V. Foix pel
que fa al transport escolar, i el Departament d’Ensenyament assumeixi el cost del transport
escolar obligatori de la mateixa, l’Ajuntament de Rubí assumeixi la part del cost necessària
perquè les famílies, els propers cursos, no paguin més dels 180 € anuals per alumne que
han estat pagant fins aquest curs.
3.- Demanar al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les modificacions
legals que calguin per tal de incloure en la normativa, en casos com el de l’escola Joan
Maragall i l’Institut J.V. Foix, l’excepcionalitat en el transport escolar obligatori i n’assumeixi
la gratuïtat del mateix.
4.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a la direcció i les AMPA de
l’escola Joan Maragall i l’Institut J.V. Foix.
La votació dóna el resultat següent:
La proposta s’aprova per unanimitat.
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17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), SOBRE
LA CREACIÓ DE L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE
RUBÍ (EXP. 000027/2014-ALCALDIA)
Atès que considerem l’atenció a la gent gran com un servei social de màxima importància i
que la difusió i promoció de la cultura i de l’ensenyament a totes les edats hauria de ser una
prioritat de tot Ajuntament.
Entenent que l’augment de les expectatives vitals estan donant com a resultat en la nostra
societat l’aparició de diferents sectors de població amb una creixent sensibilització envers tot
allò que pugui enriquir i ampliar el seu bagatge cultural.
Vist que malgrat constar com a secció a la pàgina web de l’Ajuntament, la realitat és que la
oferta de formació cultural estable per a gent gran a Rubí és inexistent.
Atès que són nombroses les ciutats de Catalunya que disposen d’una entitat sociocultural
que ofereix conferències impartides per professorat universitaris i estructurades en un curs
lectiu tutelat per un universitat pública.
L’Ajuntament de Rubí ha de vetllar per millorar la qualitat de vida dels rubinencs i
rubinenques en totes les vessants vitals i, en la mesura del possible, ha de continuar
avançant en aquesta millora en l’àmbit de la cultura i l’ensenyament.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Impulsar el naixement d’una Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran a la ciutat de
Rubí.
2. Implicar a la societat civil i cultural de la ciutat en l’impuls d’aquesta nova entitat
sociocultural.
3. Donar el suport necessari des de les àrees de cultura i ensenyament en la vinculació via
conveni de l’Aula de Rubí amb una de les universitats públiques de Catalunya per garantirne la qualitat cultural i un rigor de nivell universitari.
4. Dur a terme la creació de l’Aula de forma coordinada amb a l’Agrupació d’Aules de
Formació Permanent per a Gent Gran de Catalunya (AFOPA).
Intervencions:
Senyor Puig:
“Gràcies alcaldessa, bona tarda de nou. Nosaltres presentem aquesta moció arran de
l’anàlisi que fem que és que en aquesta ciutat hi ha una mancança quant a la formació
continuada que s’ofereix a la gent gran. Si s’observa al web municipal, de fet hi ha una
pestanya on hi ha tots els serveis que presta l’Ajuntament on posa gent gran i on posa
formació continuada. Quan cliques no du enlloc. SÍ que és veritat que es presten molts
serveis a la gent gran en aquesta ciutat però aquesta oferta formativa no hi és.

42

En canvi són moltes les ciutats a Catalunya que des de fa una pila d’anys tenen aquests
tipus d’entitats com la que nosaltres proposem que és una aula d’extensió universitària. Hi
ha fins i tot alguns casos en què han fet 25 anys i són de ciutats grans i ciutats petites.
Nosaltres som conscients que aquests tipus d’entitats són entitats privades sense ànim de
lucre, això ho sabem perfectament, i que per tant no són un servei que presta directament
l’Ajuntament. El que sí que és veritat és que els ajuntaments fan tot un seguit
d’acompanyaments per tal de garantir que els espais on es produeixen les conferències, les
xerrades, els cursos, etc., es puguin fer, entenc que amb gratuïtat o amb un preu reduït,
però considerem que a Rubí, ja que no hi ha aquesta oferta, sí que és possible que des de
l’Ajuntament intentem fer aquest petit impuls en el sentit de crear les bases perquè la
societat civil pugui acabar liderant aquest projecte i que el dia de demà nosaltres també
puguem celebrar la gent gran de Rubí. Com ho traslladem això? Doncs amb aquesta moció,
demanant l’impuls al naixement d’aquesta Aula d’Extensió Universitària, demanant a
l’Ajuntament que coordini la implicació de la societat civil de la nostra ciutat en aquest impuls
i per tant que les àrees de cultura i d’ensenyament donin tot el suport tècnic necessari i
arribat el moment, econòmic fins que aquesta Aula pugui començar a caminar per si sola
com ho fan la majoria d’aules d’aquest país. I com ho fan? Doncs amb uns socis que paguen
un preu bastant reduït anualment, i amb socis d’honor que són altres entitats –el propi
Ajuntament, empreses, etc.– a través del mecenatge que miren que aquestes conferències
tinguin una certa vida i la veritat és que són molt utilitzades en moltes ciutats de Catalunya,
tenen un èxit d’afluència considerable i són molt interessants, val a dir, no només per la gent
gran sinó per gent de totes les edats.
Per tant nosaltres presentem això. Creiem que la gent gran ha de tenir aquest espai on
poder fer una formació reglada, no només una conferència puntual d’un dia –com ja fan de
fet moltes entitats d’aquesta ciutat– sinó una formació que s’estructura de fet com si fos un
curs universitari i que fins i tot es fa a través d’un conveni amb alguna universitat pública
catalana, en el sentit de reconèixer a través d’un diploma l’assistència en aquests cursos per
part de la gent gran que hi assisteix.
Per tant nosaltres fem aquesta proposta, mirem com poder fer realitat això i demanem al
conjunt de les forces d’aquest Ajuntament que li donin suport i mirem de treballar potser a
través d’una comissió específica que funcioni tan bé com la Comissió de Tarifació Social i el
dia de demà, com deia, puguem celebrar que també a Rubí disposem d’aquesta aula i per
tant es millori l’oferta que es dóna a la gent gran rubinenca. Gràcies”.
Senyor Bosch:
“Bé, a nosaltres no ens consta, com deia el senyor Puig, que en aquests moments hi hagi la
iniciativa ciutadana de creació d’aquesta Aula d’Extensió Universitària. Reafirmo el que
havies dit. Compartim per això plenament l’exposició de motius pel que fa a l’atenció de la
gent gran i la importància de la promoció de la cultura i l’ensenyament a totes les edats.
Evidentment també pensem que la difusió d’aquests aspectes i posar-los a l’abast de la gent
gran millora en gran part la seva qualitat de vida. En aquest sentit estaríem totalment
d’acord. Sí que des d’Alternativa donaríem plenament suport a aquesta moció en el moment

43

que sorgís l’iniciativa de crear aquesta entitat o que s’hagués ja iniciat per part de la
ciutadania o societat civil la posada en funcionament d’aquesta entitat.
Pensem que l’Ajuntament no ha de fer de part d’aquestes iniciatives sinó que una vegada
sorgeixen les ha d’ajudar, les hi ha de donar suport, les hi ha de facilitar la infraestructura, a
fi de facilitar les seves activitats. En aquest sentit nosaltres ens abstindrem en aquesta
proposta”.
Senyor Hernáez:
“Bé, és una proposta bona, vull dir en el sentit com estava dient Alternativa Ciutadana. Tot
allò que ajudi a la millora de la qualitat de vida de les persones grans i respecte a la
formació com és aquí, doncs millora també la qualitat de vida de la pròpia ciutat. Però també
vaig una mica en una línia. Els dubtes i interrogants que em sorgien eren: realment hi ha
aquesta demanda a la ciutat de Rubí? Potser que en altres ciutats, tal com ho exposen en
l’exposició de motius, sí. Però realment hi ha aquesta demanda o aquesta necessitat a la
ciutat de Rubí? Per part de la regidoria s’ha fet algun estudi si cal aquesta formació en
l’àmbit de la gent gran si o no? Si l’Ajuntament aposta per aquesta línia? Són moltes les
preguntes que poden sortir per votar a favor d’aquesta moció. Una mica en la línia que
comentava el senyor Bosch, és a dir, que la societat civil o la ciutadania de Rubí qui tingui
ganes de promoure això, fer un primer pas, fer un treball, si ens hem d’incorporar nosaltres
com a grups municipals en aquesta comissió per després arribar aquí a l’Ajuntament i
defensar-la perquè es visualitza aquesta demanda, però fins que no hi hagi aquesta
necessitat o aquesta demanda per part de l’Ajuntament de Rubí, ens costa donar un vot a
favor en aquest sentit. Gràcies”.
Senyora Tubau:
“Sí, gràcies. Bé, a nosaltres ens sembla una proposta molt interessant, la veritat, i així ho
vam dir a la Junta de Portaveus de seguida que la va presentar la senyora Núria Climent. De
fet l’educació no té edat i estem convençuts que tot i no tenint edat és veritat que la nostra
gent gran, de Rubí i d’altres ciutats, cada vegada arriben amb millors condicions mentals i
amb ganes de tenir més estímuls i de tirar endavant. Per tant l’educació no té edat i encara
menys ara, cada vegada té menys edat, per tant és veritat que hi ha moltes propostes
d’educació continuada en aquesta ciutat, n’hi ha moltes i molt diverses però concretament
d’aquest tipus, d’extensió universitària, no hi és. I discrepo una miqueta del plantejament
d’Alternativa i d’Iniciativa-Esquerra Unida, tot i que és cert que hauria d’estar la societat civil
qui tirés endavant, a vegades, com diu el regidor Puig quan la societat civil no ho demanda,
no per res, no perquè no hi hagi demanda segurament, sinó perquè probablement a Rubí no
hi ha tradició de fer aquest tipus de propostes. En tenim d’altres molt interessants que altres
ciutats no tenen però aquí potser no hi ha aquesta tradició i de vegades l’administració ha
d’impulsar una miqueta i probablement si fem un parell de reunions a una taula de treball i
posem idees en comú segurament sortiran propostes interessants.
Hem estat mirant altres models d’altres ciutats i és clar, ens adonem que realment la
pregunta és: Com és que –tots plegats– no ho havíem fet abans? Perquè realment a Sant
Cugat, a Terrassa, a Sabadell, a Castelldefels, a Barbarà, a Sant Quirze, a tot arreu
pràcticament menys a Rubí. Per tant si fins ara les entitats de Rubí no ho han demandat
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potser si els hi proposem una cosa interessant i amb algun “partner” universitari que pugui
participar segurament hi haurà molta gent que s’apunta perquè a més a més Rubí té moltes
persones grans que van a fer cursos a la universitat i a treure’s aquests cursos que són
adaptats per la gent gran i per tant segur que tindríem un públic potencial interessant, i per
tant com equip de govern ens fem nostra la proposta i farem una proposta tècnica per poder
començar a treballar en unes quantes setmanes”.
Senyor Puig:
“Per donar resposta a les diferents intervencions dir que efectivament l’ideal seria que això
sorgís de la societat civil o com a mínim de la societat i que a partir d’aquí nosaltres ens
poséssim a treballar. Però nosaltres també som la societat com a representants polítics i per
tant també podem expressar una necessitat que té la ciutat i intentar donar-li un impuls. Jo
per tant agraeixo també l’actitud de l’equip de govern i a la senyora Tubau, en aquest sentit,
efectivament com s’ha comentat, sembla mentida que no tinguéssim aquest servei fins a dia
d’avui i jo els pregaria tan a Iniciativa com a Alternativa Ciutadana que, prenent nota de les
seves intervencions i del que vostès estaven exposant, doncs que reconsiderin aquest vot
perquè el dia de demà, si això tira endavant jo crec que hauria de ser una cosa de ciutat i
que hauria d’haver tingut el vot afirmatiu de tots els grups i sobretot de grups que entenc que
estan compromesos tan com la resta en aquest sentit. En qualsevol cas nosaltres agraïm
aquesta actitud i que per tant aquesta moció es pugui aprovar el dia d’avui. Gràcies”.
La votació dóna el resultat següent:
-

Vots a favor: (8-PSC), (5-PP), (4-CIU) i (2-ERC).
Vots en contra: 0.
Abstencions: (3-ICV-EUiA) i (2-ACR).

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), DE SOL·LICITUD DE
LA CREU DE SANT JORDI PER AL SR. IGNASI MARROYO I RODRÍGUEZ (EXP.
000028/2014-ALCALDIA)
Durant el mes de febrer el Sr. Ignasi Marroyo i Rodríguez, nascut a Madrid però rubinenc
d’adopció, en el transcurs d’un emotiu acte, va signar la cessió del seu arxiu fotogràfic amb
més de 73.000 peces a l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè es faci càrrec del seu
manteniment.
El Sr. Marroyo ha estat operador de cinema documental, col·laborador del Correo Catalán i
fundador de diversos col·lectius de fotògrafs catalans, entre ells, del Grup Fotogràfic El Gra
de la nostra ciutat i encara ara col·labora amb aquesta i altres entitats artístiques i culturals
el que el defineix com un home d’acció cultural.
Es necessari que la ciutat de Rubí, amb el seu Ajuntament al capdavant, reti homenatge al
Sr. Marroyo per la seva representativitat i, ja que la Creu de Sant Jordi és un guardó creat
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amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits,
hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural, creiem que reuneix els requisits necessaris per tal que
sigui distingit amb aquest guardó.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Sr. Ignasi
Marroyo i Rodríguez.
2n. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya.
Intervencions:
Senyora Climent:
“Sí, simplement un petit apunt. Nosaltres en aquesta Junta de Portaveus el 19 de març ja
vam expressar que la voluntat d’aquesta moció era que fos aprovada per Junta de
Portaveus i com que no hem tingut èxit amb la nostra demanda, retirem la moció. Gràcies”.
La moció es retira de l’ordre del dia.

19. PRECS I PREGUNTES
Intervencions:
Senyor Rabadán:
“Bé, una pregunta molt concreta i breu. Si no recordem malament a finals del 2013 el Ple va
aprovar pagar als treballadors públics rubinencs, treballadors d’aquest Ajuntament, la part
meritada corresponent a la famosa paga de Nadal del 2012 que no es va pagar pel Decret
Llei aprovat pel govern estatal. Suposo que tothom ho recorda. L’acord fixava que la
quantitat es pagaria durant el primer trimestre d’enguany, del 2014. Estem arribant, finalitzen
aquests primers tres mesos de l’any i no tenim constància que això s’hagi pagat. Per tant la
pregunta és molt clara: Quins problemes han sorgit per no haver abonat aquesta part
meritada? Recordo, a més a més per acabar, que va haver profusió d’informes jurídics que
van sostenir aquesta aprovació per part del Ple municipal. No entenem perquè no s’ha
pagat”.
Senyora alcaldessa:
“En la Comissió Informativa li passarem l’explicació”.
Senyor Hinojosa:
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“Gràcies, bona tarda de nou. Tenim unes quantes preguntes i un prec. Les preguntes són
sobretot al voltant de la zona del barri de Les Torres. Són preguntes i inquietuds que ens
han fet arribar els veïns i concretament l’Associació de Veïns, i és al voltant de la Plaça dels
Nens la problemàtica que existeix des de fa molt.
És una plaça que en teoria està prohibit l’accés excepte pels serveis però que normalment hi
aparquen els vehicles. Què pensa fer l’Ajuntament? Donar les instruccions necessàries,
m’imagino, a la policia local o posar altres mitjans –que no tot ha de ser policia,
evidentment– per evitar que es faci aquest ús indegut d’un espai públic. I en aquest mateix
sentit, al passadís que tots coneixem, que va a parar a l’Avinguda Catalunya, en el què fa
poc hi va haver un accident, amb la desgràcia que hi va haver una persona que va morir. I
passa d’una manera semblant a la Plaça dels Nens; és un espai en el què no es pot aparcar
que hauria de ser només de servei pels propis veïns i només per descarregar a l’hora
d’arribar amb la compra descarregar i marxar. En canvi la realitat és que està sempre ocupat
per vehicles, tan de càrrega –vehicles comercials– com particulars. Després i jo crec que en
funció d’això, li vindria a donar una mica solució a aquesta problemàtica i és adequar d’una
vegada l’espai que queda entre el Passeig de les Torres i la Comarcal 1413, un espai
d’aparcament de fa molts anys, però el seu estat fa que no sigui aconsellable entrar amb el
vehicle allà dins perquè està tot ple de forats i no té il·luminació i bé, és un espai que ben
senyalitzat i ben arranjat podria contribuir a la solució dels problemes anteriors.
I després una altra problemàtica que també ens han fet arribar els veïns és la proliferació i
l’augment de les colònies de coloms. Abans, en algun altre Ple havia sortit el problema amb
les colònies de cotorres que ens havien envaït. El problema que tenen ara és el dels coloms
per l’afectació que pot tenir tan a la salut pública com al manteniment de l’espai públic. Això
quant al barri de Les Torres.
Després, un altre tema que ha sortit en alguna altra ocasió, i és a la Plaça de Celso Emilio
Ferreiro –la plaça de la palmera de la Serreta, com la coneix tothom– on fa mesos hi havia
un punt d’informació ciutadana que amb un accident de trànsit va desaparèixer i ja no hi ha
punt d’informació ciutadana. Si es pensa reposar alguna vegada i aprofitant l’avinentesa si
es pensen posar més espais d’informació ciutadana i els que hi ha si es pensa fer alguna
cosa perquè no siguin espais de publicitat comercial, que no és el seu objectiu, i que és pel
què s’està utilitzant actualment.
Una pregunta sobre la moció que vam aprovar al Ple anterior sobre l’escola inclusiva, si
s’han iniciat ja els tràmits per crear la Comissió que es demanava en un dels punts d’acord,
la Comissió que es demanava en aquesta moció. Ja ens respondran a la Comissió
Informativa corresponent de com està el tema.
I per últim un prec: aquest mes pròxim el mes d’abril com cada any es commemora
l’aniversari de la II República i tenint en compte a més a més que aquest any coincideix amb
el 75 aniversari de l’inici de l’exili de milers de persones, moltes d’elles rubinencs i
rubinenques que van haver de deixar casa seva per fugir de les represàlies del règim
franquista que havia triomfat a la guerra, en funció d’això demanem que el dia 14 d’abril al
balcó de l’Ajuntament pugui onejar la bandera republicana. Gràcies”.
Senyor García:
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“Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa. Tinc una pregunta i després sobre un altre tema vàries
preguntes i precs.
La primera és sobre el llibre editat pel Diari de Rubí: Un Rubí per descobrir que té la
col·laboració de l’Ajuntament de Rubí. Voldria que ens detallessin a la propera Comissió
Informativa en què ha consistit aquesta col·laboració de l’Ajuntament, tan a nivell
d’aportacions econòmiques com altres tipus de col·laboracions, que ens detallessin en què
ha consistit aquesta col·laboració.
Un segon tema és sobre el tema d’IPAGSA la noticia que ha sortit aquesta setmana a la
premsa local i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna a IPAGSA i la
Generalitat per pudors i olors. Tinc vàries preguntes i precs. Pregaríem que ens informessin
en la propera Comissió Informativa de la situació actual d’IPAGSA a nivell urbanístic,
després de les problemàtiques ambientals existents i el que ha fet i està fent el nostre
Ajuntament per resoldre aquest tema.
Després una altra pregunta, si és veritat que el 25 de juny del 2013 l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de la Generalitat va sol·licitar a l’Ajuntament diversos informes i
l’Ajuntament no va donar resposta a aquesta petició de la Generalitat. Volia preguntar si és
veritat que el 28 de gener del 2008 s’acabava la data límit per donar l’autorització ambiental
de l’empresa i segons diu la sentència per inactivitat de l’Ajuntament i de la Generalitat no es
va donar resposta a aquest terme jurídic.
Després, preguntar tal com diu la sentencia: «destaca el paper de l’Ajuntament (en negatiu)
ja que té les competències en sorolls, vibracions i emissions», si és veritat com diu la
sentència que l’Ajuntament no ha fet res per resoldre aquesta temàtica i destaca la manca
d’empatia de l’Ajuntament respecte els veïns per aquesta manca de resposta”.
Senyora alcaldessa:
“Senyor García, si el que està fent és una pregunta o és una valoració, s’ha de distingir, una
cosa és una pregunta i una altra és la valoració, ho dic perquè ho passarem a la Comissió
Informativa. O és una pregunta o és una valoració”.
Senyor García:
“Pregunto: l’any 2005, que es van presentar dos informes del Síndic de Greuges, i volíem
saber si és que sí, quina resposta va donar l’Ajuntament? I quines accions van prendre?.
Després si és veritat que l’Ajuntament es va negar a emetre informes de la seva
competència respecte vibracions, sorolls i olors, respecte a aquest tema, tal com diu la
sentència i ja per finalitzar si això realment és cert, ho trobem molt greu des del nostre grup
municipal”.
Senyora alcaldessa:
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“Torno a dir senyor García, o és una pregunta o és una valoració, a la Comissió Informativa
ho passarem”.

Senyor García:
“Li estic fent preguntes. M’emplacen a que em respondran en la propera Comissió
Informativa, no? Molt bé, gràcies, espero que les respostes siguin millors que el resultat
d’aquesta sentència de cara a l’Ajuntament. Gràcies”.
Senyora Climent:
“Jo tinc una pregunta. Abans que ens ho preguntin, si se’ns ha queixat la ciutadania. A les
vacances escolars és costum que la Biblioteca tanqui també. Llavors, el proper Ple serà
passat les vacances de Setmana Santa i voldríem saber si està previst mantenir la Biblioteca
Municipal de Rubí oberta en els períodes de vacances escolars. Només això. Gràcies”.
Senyora Querol:
“Sí, vàries coses, bé vàries no, poquetes però bones. El 7 de març del 2014, veïns del
Passeig de les Torres van tornar a emetre queixes en aquest Ajuntament via correu
electrònic, formalment, via instància i també via en aquesta portaveu, de les problemàtiques
de les torres de Can Massana. Ens consta que en tenen coneixement perquè s’ha entrat per
registre. Ens consta que els veïns no tenen resposta, cap mena de resposta. Que les
persones que estan ocupant en aquest moment les Torres de Can Massana estan fent obres
amb una retroexcavadora i que la resposta que han obtingut telefònicament de la Policia
Local (d’algun membre de la Policia Local) ha estat que no hi van perquè no hi poden fer res
perquè com que són okupes no serveix absolutament de res multar-los perquè si els multen
tampoc cobraran, doncs no cal anar-hi. Aquesta és la resposta que els veïns ens diuen que
els hi ha donat diguéssim, qui els hi ha de donar resposta. Aleshores, ens preocupa que això
passi si és veritat, si no és veritat, que ens donin resposta. Però sobretot que es posin les
piles en el tema de les Torres Massana, perquè ja fa molt de temps que els veïns porten
queixant-se, s’han presentat mocions en aquest Ple, s’ha resolt positivament i a l’hora de la
veritat el problema segueix exactament igual i l’Ajuntament no ha posat fil a l’agulla.
Per tant els hi demanem, els hi preguem que el solucionin. És evident que vostès
directament no poden actuar en alguna cosa, però poden actuar en moltes altres. És a dir, hi
ha moltes coses que sí són de competència municipal i no s’estan fent. Per tant nosaltres els
demanem que responguin als veïns, que els atenguin, que intentin solucionar allò que sí és
de competència municipal i esperem que sigui aviat, sinó ens veurem obligats a tornar a
presentar moció en aquest Ple i a tornar a denunciar els fets.
I el segon prec o pregunta és que de cara a la propera Comissió que pertoqui, suposo que a
la del mes vinent, expliquin si l’Ajuntament va participar d’alguna manera en la celebració de
la Via Catalana, quin va ser el cost que va suposar? En cas que es participés d’alguna
manera i si pensa fer-ho en els actes del Tricentenari i si és així, també quines són les
previsions. Moltes gràcies”.
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L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L’alcaldessa
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