Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en
sessió del dia 22 de juliol de 2021, va adoptar el següent acord “per majoria absoluta”:

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió de data 28 de gener de 2021 va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució d’adaptació de local a oficina administrativa al
carrer Doctor Robert 45”, de data 22 de desembre de 2020, redactat per Gemma Reguart Querol i
Marta Ferrero Gonzalez, Arquitectes, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de
316.290,87€ (261.397,41€ més 54.893,46€ del 21% d’IVA).
Seguint la tramitació prevista a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) l’acord d’aprovació inicial es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de febrer de 2021, a la seu
electrònica de l’Ajuntament el 15 de febrer de 2021 i ha estat exposat al públic des del 8 de
febrer de 2021 fins al 29 de març de 2021 -tal i com consta a la diligència del Cap del Servei
d’Atenció a la Ciutadania de data 30 de març de 2021- sense que durant el termini d’informació
pública s’hagin presentat al•legacions.
Segons disposa l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya que estableix: “2. El tràmit d'informació pública, que
no pot ésser inferior a vint dies, es realitza, en tots els casos, mitjançant l'anunci publicat en el
diari o butlletí oficial corresponent, i també per mitjans electrònics amb la publicació a la seu
electrònica, llevat que el procediment específic determini una altra cosa.”
Segons disposa l’article 37.5 del ROAS, el termini per l’aprovació definitiva del projecte és de sis
mesos a comptar de l’aprovació inicial.
Vist el que disposa l’article 38.1 del ROAS en relació amb l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) pel que fa a l‘òrgan competent per l’aprovació dels projectes d’obres locals
ordinàries, i vist el que disposen l’article 38.2 del ROAS i l’article 58.3 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació a
la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte.
Vist l’informe de data 6 d’abril de 2021 de la lletrada del servei jurídic que assessora al servei
d’Obres de l’Ajuntament.
Vista la proposta de la Coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i del regidor delegat d’Obra
Pública i Promoció de l’Esport de data 22 de juny de 2021 i l’informe de la lletrada del servei
jurídic que assessora al servei d’Obres de l’Ajuntament de data 6 d’abril de 2021, que consten a
l’expedient.
Per tot això,

Expedient:190/2020/TERRITORI-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13523647124760205646 a https://seu.rubi.cat
1/2

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i d’execució d’adaptació de local a oficina
administrativa al carrer Doctor Robert 45”, de data 22 de desembre de 2020, redactat per Gemma
Reguart Querol i Marta Ferrero Gonzalez, Arquitectes, amb un Pressupost d’Execució per
Contracte de 316.290,87€ (261.397,41€ més 54.893,46€ del 21% d’IVA).
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

L'alcaldessa,

El secretari general
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