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Antecedents

En virtut del que estableix a l'article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local - LRBRL-, son competències municipals pròpies, les de “trànsit; 
estacionament de vehicles i mobilitat i transport col·lectiu urbà", de la mateixa forma l'article 
66.3.m) 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, preveu com a  competència municipal i local “el transport 
públic de viatgers”.

L’Ajuntament de Rubí, fent ús de les facultats que li confereixen els articles 41 i 127 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, té la competència per establir les tarifes dels títols propis per la utilització 
del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers dintre el seu terme municipal.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 420/20 de data 11 de febrer de 2020 es va aprovar el Pla 
Normatiu Municipal 2020 del qual es va donar compte al Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 
de febrer de 2020. A l’esmentat Pla Normatiu Municipal es preveu la redacció d’una Ordenança 
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària pel Servei de Transport 
Urbà Col·lectiu de Viatgers de Rubí adscrita a l’Àrea de Planificació Urbana.

En data 7 d’agost de 2020, s’emet informe tècnic per part del Servei de Mobilitat, en relació a la 
necessitat de redactar una Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic 
no tributària pel Servei de Transport Urbà Col·lectiu de Viatgers de Rubí adscrita a l’Àrea de 
Planificació Urbana que defineixi, vertebri i unifiqui de forma independent la política tarifària 
municipal, pels següents motius:

- L’actual tarificació, tipus de títols ordinaris i títols amb bonificació social estan regulats per 
diferents acords del Ple municipal, que són els següents:

Aprovació en sessió ordinària del 19 de desembre de 2013 de la aprovació de les tarifes 
del transport urbà de Rubí per l’any 2014. Aquestes tarifes són vigents actualment, atès que no hi 
hagut posteriors modificacions tarifàries.

Aprovació en sessió ordinària del 30 de setembre de 2010 del canvi d’indicadors 
d’ingressos per l’obtenció dels títols socials bonificats. Es pren com a referent l’IPREM amb un 
factor multiplicador per abastar un col·lectiu més ampli dels sectors socials amb més baixos 
recursos econòmics. El títols socials aprovats amb referència al nou indicador són el carnet verd 
gratuït i el carnet blau a un 50% del preu viatge (referència preu viatge, targeta ordinària de 10 
viatges).

DECRET D'ALCALDIA NÚM: 4452/2020

A la ciutat de Rubí, el dia 03/12/2020
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- El municipi de Rubí està dintre de la corona 2C de la zona d’integració tarifaria de la província 
de Barcelona, i per tant tenen validesa els títols integrats, segons les tarifes aprovades per 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).

Fonaments de dret

1.- Legislació aplicable

- Articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.
- Articles 6, 8, 52, 66, 178 i 236 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.
- Articles 4, 22.2.d), 25.2.g), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.
- Articles 20.6, 41 i 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2.- Tramitació de l’Ordenança.

L’article 20.6 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 (introduït per la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014) disposa:

"6. Les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació 
dels serveis públics a què es refereix l’apartat 4 d’aquest article, realitzada de forma directa 
mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la condició de prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari conforme allò previst en l’article 31.3 de la Constitució.

En concret, tindran tal consideració aquelles exigides per l’explotació d’obres o la prestació de 
serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta, entitats publiques empresarials, 
societats de capital íntegrament públic i resta de fórmules de Dret privat.

Sense perjudici d’allò establert a l’article 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic, les 
contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant 
ordenança. Durant el procediment d’aprovació de l’ordenança esmentada les entitats locals 
sol·licitaran informe preceptiu d’aquelles Administracions Públiques a les quals l’ordenament 
jurídic els atribuís alguna facultat d’intervenció sobre les mateixes.”

En conseqüència, aquest Ajuntament regularà la prestació patrimonial pública no tributària 
derivada de la prestació del servei de transport urbà de Rubí, per mitja de la present Ordenança.

El procediment d’aplicació es el procediment general d’aprovació d’ordenances municipals previst 
a l’article 178 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, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
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s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ajustant-se al següent 
procediment:

A. Mitjançant Provisió de l’Alcaldia – o òrgan en qui aquesta tingui delegada la competència- s’ha 
d’iniciar l’expedient per a l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributària del servei de transport urbà de Rubí, i s’ha de designar 
una Comissió d’estudi per redactar el text de l’avantprojecte de l’Ordenança; aquesta Comissió 
estarà integrada per membres de la Corporació i personal tècnic, propi o aliè a aquesta, sota la 
presidència d’un d’aquells i podrà proposar que s’encomani amb aquest fi els estudis, informes o 
Dictàmens a professionals aliens a l’Ajuntament.

En virtut del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del 
projecte d’ordenança, s’haurà de procedir a una consulta pública a través del portal web 
municipal, per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectades per la futura norma.

A més, de conformitat amb allò disposat a l’article 133.2 de l’esmentada Llei 39/2015, sense 
perjudici de la consulta prèvia que ha de realitzar-se, atès que l’ordenança que es pretén aprovar 
afecta als drets i interessos legítims de les persones, s’ha de publicar el text del projecte 
d’ordenança al portal web municipal, per tal de donar audiència als ciutadans afectats i demanar 
quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, podrà 
també demanar-se directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei 
que agrupin o representin les persones els drets o interessos legítims de les quals es veiessin 
afectats per la norma i les finalitats dels quals guardin relació directa amb el seu objecte.

B. Un cop s’hagi elaborat i rebut el projecte de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributària del servei de transport urbà de Rubí, correspondrà 
l’aprovació inicial d’aquest pel Ple de l’Ajuntament, obrint-se un període d’informació pública, per 
un termini mínim de trenta dies, a través d’un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al 
taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

C. Conclòs el període d’informació pública i audiència als interessats, els reclamacions i 
suggeriments presentats s’envien a la Comissió creada a l’efecte, que les estimarà o desestimarà 
total o parcialment i formularà la corresponent proposta d’aprovació de l’ordenança, que serà 
definitivament aprovada pel Ple de l’Ajuntament.

D. En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial de 
l’Ordenança en el termini d’informació pública i audiència als interessats, l’acord d’aprovació 
inicial s’elevarà a definitiu, i s’estendrà certificació acreditativa d’aquesta circumstància per 
Secretaria municipal.

E. L’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança correspondrà al Ple. El text íntegre de la mateixa 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i no tindrà efectes jurídics fins que 
hagin transcorregut quinze dies comptats des del següent al de la publicació. L’acord d’aprovació 
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definitiva s’ha d’inserir a la seu electrònica municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de 
la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

F. L’Ajuntament de Rubí haurà de remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies des de l’aprovació, l’Acord d’aprovació definitiva i còpia 
íntegra del text de l’Ordenança o, en el seu cas, la certificació que acrediti l’elevació a definitiva 
de l’aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d’aquests.

Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana, de data 23 de novembre de 
2020, de l’informe jurídic, de data 20 de novembre de 2020 i l’informe tècnic, de data 7 d’agost de 
2020, que consten a l’expedient.

En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Acordar l’inici de l’expedient de redacció de l’Ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributària pel servei de transport urbà col·lectiu de viatgers de 
Rubí i constituir una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de 
l’Ordenança.

La Comissió d’estudi estarà formada per:

President: Sr. Rafael Güeto Ortiz, regidor de Planificació Territorial i Serveis a les empreses 
d’aquest Ajuntament

Secretari:  Sra. Maribel Torres Pujol, Lletrada d’aquest Ajuntament que actuarà com a secretaria 
de la Comissió amb veu i vot.

Membres de la Comissió:
- Sra. Sandra Cerdà Gómez, interventora
- Sra. Alexandra Dolcet Redondo, tresorera
- Sr. Josep Manuel Colell Voltas, secretari
- Sra. María Carmen Méndez Arrébola, coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana d’aquest 
Ajuntament.
- Sr. Pau Hosta González, cap de mobilitat d’aquest Ajuntament.
- Sr. Fernando Casino Asensio, tècnic del servei de mobilitat i accessibilitat d’aquest Ajuntament.
- Sr. Jose M. Pascual, tècnic del servei de mobilitat i accessibilitat d’aquest Ajuntament.
- Sra. Rosa M. Aranda, coordinadora de l’àrea de serveis centrals d’aquest Ajuntament.

La comissió es regirà per les següents normes:
a) Serà convocada per ordre del president i quedarà vàlidament constituïda amb la seva 
presència, la del secretari/a i la de, almenys, tres vocals.
b) Cap membre no podrà delegar en terceres persones.
c) El president podrà convidar a altres persones que, sense ser membres, puguin participa en 
qualitat d’assessors.
d) Les decisions s’adoptaran per majoria simple. Cap membre no podrà abstenir-se en les 
votacions. En cas d’empat dirimeix el resultat de la votació el vot del president.
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e) De cada reunió se n’estendrà acta que signaran tots els membres.
f) En tot allò no previst en aquestes normes s’aplicarà la regulació que sobre els òrgans col·legiats 
estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Segon.- Substanciar consulta prèvia pública a través del portal web de l’Ajuntament, durant 30 
dies hàbils per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma.

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Tercer.- Un cop redactat l’avantprojecte d’Ordenança en format esborrany i amb caràcter previ a 
la tramitació de l’aprovació inicial, publicar-lo al portal web per tal de donar audiència als 
ciutadans afectats i sol·licitar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o 
entitats.

Quart.- Publicar aquest acord a la Seu electrònica.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als membres de la comissió d’estudi.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

03/12/2020 9:28:20

L'alcaldessa,

03/12/2020  12:41:13

El secretari general

JOSEP MANUEL COLELL VOLTASAna María Martínez Martínez


