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                DE         
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             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 DE MAIG DE 2016 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 3 de maig de 2016 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. 
XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família, 
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i 
Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i 
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. 
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:33 hores, una vegada comprovada per la 
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article 
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer 
els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals. 
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4. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació de l’expedient de 
llicència d’obres núm. 19/2015. 

5. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 
d’obres exp. núm. 10/2015. 

6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 
d’obres exp. núm. 19/2015. 

7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 
d’obres exp. núm. 52/2015. 

8. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 
exp. núm. 62/2015. 

9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 08/2016. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 12/2016. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 13/2016. 
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 14/2016. 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 15/2016. 
14. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió al sistema d’adquisició 

centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 

15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis per a la 
neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Font-rubí. 

16. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 09/2016. 
17. Precs i preguntes. 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 19 d’abril 
de 2016, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President 
la declara aprovada per unanimitat. 
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SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
 

 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’instal·lacions municipals per a 
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifica, amb la 
documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, de conformitat amb el 
que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa 

P. D. C. 
Festa 

particular 
30/04/2016 Cal Cintet 220,00 € 

  
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 d’abril de 2016”  
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRI MERA OCUPACIÓ 
DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 19/2015. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. J. C. D., 
en data 23 d’abril de 2015, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 19/2015), per a la 
rehabilitació d’un cos annex de la vivenda anomenada Cal Jepet Gallego al barri 
l’Alzinar núm. 76 del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada en data 19 de maig de 2015, va concedir la corresponent llicència d’obres 
majors. 
 
Atès que, en data 11 de gener de 2016 i amb número de registre d’entrada 18, el Sr. J. 
C. D. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació de l’esmentada 
obra. 
 
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 21 d’abril de 2016, a 
la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al 
projecte tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-rubí, i 
aprovat en la Junta de Govern celebrada en data 19 de maig de 2015. Per tot això, 
proposa a la Corporació la concessió de la llicència de primera ocupació de l’esmentat 
expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 28 d’abril de 2016. 
 
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al 
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en 
sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, de delegació de competències, la Junta de 
Govern Local adopta, per unanimitat, els següents acords : 
 
Primer .- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge anomenat Cal Jepet 
Gallego i situat al barri l’Alzinar núm. 76, del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. J. 
C., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense 
perjudicis a tercers. 
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CONDICIONS:  
Previ a la retirada de la llicència de primera ocupació i retorn d’aval i fiança, caldrà 
aportar la corresponent Declaració Catastral – Model 902N, degudament omplerta i 
signada i degudament registrada a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 20.328,18 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 22.145,29 € 
PRESSUPOST ACTUALITZAT SEGONS INE (-0,30%): 22.078,85 € 
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSU POST ACTUALITZAT): 22,08€ 
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.  
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 10/2 015. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, en data 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. X. 
G. P. la llicència municipal (exp. 10/2015) per realitzar les obres consistents en canviar 
les rajoles del garatge de l’habitatge situat al carrer Can Rovireta núm. 2 de Can 
Rovireta al municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció 
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de 
la Corporació en data 16 de març de 2015.  
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Atès que, en data 27 d’abril de 2016 i amb número de registre d’entrada 387, el Sr. X. 
G. P. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
10/2015, ja que les obres han estat executades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28 d’abril de 2016, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2015, 
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i 
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. X. G. P. dels avals dipositats en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 10/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 d’abril de 2016”  
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 19/2 015. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Atès que, en data 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. J. 
C. D. la llicència municipal (exp. 19/2015) per realitzar les obres consistents en la 
rehabilitació d’un cos annex a l’habitatge anomenat Cal Jepet Gallego i situat al barri 
l’Alzinar núm. 76 al municipi de Font-rubí. 
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Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra per import de 221,45 € i la fiança de residus de la construcció 
i demolició per un import de 750,04 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de 
la Corporació en data 17 de juny de 2015.  
 
Atès que, en data 11 de gener de 2016 i amb número de registre d’entrada 18, el Sr. J. 
C. D. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
19/2015, ja que les obres han estat executades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 21 d’abril de 2016, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2015, 
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 221,45 € i la fiança de residus per la construcció i 
demolició que ascendeix a la quantitat de 750,04 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. J. C. D. dels avals dipositats en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 221,45 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 750,04 €, corresponents a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 19/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 52/2 015. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
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 “Atès que, en data 20 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. 
L. LL. P. la llicència municipal (exp. 52/2015) per realitzar les obres consistents en 
buidar el terra del celler i pavimentar-lo, ampliar unes finestres existents i reparar un 
desaigua al celler de l’habitatge situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 14 del nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí.  
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció 
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de 
la Corporació en data 24 de novembre de 2015.  
 
Atès que, en data 30 de novembre de 2015 i amb número de registre d’entrada 1079, la 
Sra. L. LL. P. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la 
llicència 52/2015, ja que les obres han estat executades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 20 d’abril de 2016, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2015, 
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i 
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la devolució a la Sra. L. LL. P. dels avals dipositats en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 52/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’A VAL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 62/20 15. 
 
La proposta presentada per la Junta de Govern és la que literalment es trasncriu a 
continuació: 
 
“Atès que, en data 17 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. 
J. C. S. la llicència municipal (exp. 62/2015) per realitzar les obres consistents en fer un 
petit bany a la part de dalt del garatge, a la finca situada al carrer Santa Maria núm. 13 
del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 9 de desembre de 2015.  
 
Atès que, en data 4 d’abril de 2016 i amb núm. de RE 301, el Sr. J. C. S. ha presentat 
instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 62/2015, ja que les obres 
han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 25 d’abril de 2016, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 
2015, es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis 
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. J. C. S. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 62/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
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Font-rubí, 27 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL  EXP. NÚM. 
08/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. A. S., en data 18 d’abril 
de 2016 i amb núm. de RE 358, per tal de realitzar les obres consistents en fer un 
repàs de la teulada i l’arrebossat de les façanes, pintar la canal i repassar esquerdes a 
la finca situada a l’Avinguda Catalunya núm. 21 del nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí al municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 7356702CF8875N0001BX. 
 
Vist l’informe de data 20 d’abril de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les 
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés 
normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 8/2016, presentada 
pel Sr. J. A. S., per tal de realitzar les obres consistents en fer un repàs de la teulada i 
l’arrebossat de les façanes, pintar la canal i repassar esquerdes a la finca situada a 
l’Avinguda Catalunya núm. 21 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de 
Font-rubí. 
 
Observacions: 

- En cas que l’actuació impliqui la substitució o reforç d’algun element estructural, 
caldrà obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per 
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tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu 
l’art. 21.2 de les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 18 d’octubre de 2000. 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador 
autoritzat i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 420,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 420,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 10,92 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 € - 5€ (bonificació d’un 10% d’acord 
amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00€.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 55,92 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 26 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
                    
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
12/2016. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
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“Atès que, el 15 d’abril de 2016 i NRE 343, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. ha sol·licitat autorització per realitzar la substitució de vuit pals de fusta ja 
existents en estat precari a la zona de la Carrerada al barri Els Pujols al municipi de 
Font-rubí. Tot plegat segons plànols entregats i obra 7520111 i amb núm. de sortida 
952/16. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal de data 25 d’abril de 2016, 
condicionat al compliment de les següents mesures:  
 
• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 

terrenys afectats. 
• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 

llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la 
documentació aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir 
modificacions en les obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ 
d’aquesta corporació. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents 
afectats. 

• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles 
o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les 
instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal 
s’il·luminaran en hores nocturnes. 

• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades 
(aigua potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les 
precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

• Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb 
l’estesa aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, 
d’acord amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en 
qualsevol cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les 
companyies de serveis afectades.  

• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que 
impedeixi els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com 
papereres, bancs, etc. 
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• Les distàncies de protecció dels camins són de 4 metres. En aquesta franja de 
protecció no es podrà col·locar cap element fixa (tanques, pals d’instal·lacions). El 
suport es col·locarà a mes de 4 metres de l’eix del camí, tal com s’estableix en els 
articles 139.5 i 139.6 de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de 
Font-rubí aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 
sessió celebrada en data 18 d’Octubre de 2000, ja que en aquesta franja de 
protecció no s’hi podrà col·locar cap element fixa. 

 
Aquestes distàncies s’hauran de respectar en qualsevol cas, també amb els pals 
instal·lats en propietat privada. 

 
Vist l’informe FAVORABLE  emès per la secretària-interventora en data 28 d’abril de 
2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 12/2016, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la substitució de quatre pals de fusta ja existents en 
estat precari a la zona de la Carrerada al barri Els Pujols al municipi de Font-rubí. 
 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 28 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
13/2016. 
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La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que es transcriu: 
 
“Atès que, el 15 d’abril de 2016 i NRE 340, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. ha sol·licitat autorització per realitzar la substitució de quatre pals de fusta ja 
existents en estat precari a la zona de Cal Jaume Barraló al barri Els Pujols al municipi 
de Font-rubí. Tot plegat segons plànols entregats i obra 7520113 i amb núm. de sortida 
953/16. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal de data 25 d’abril de 2016, 
condicionat al compliment de les següents mesures:  
 
• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 

terrenys afectats. 
• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 

llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la 
documentació aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir 
modificacions en les obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ 
d’aquesta corporació. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents 
afectats. 

• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles 
o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les 
instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal 
s’il·luminaran en hores nocturnes. 

• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades 
(aigua potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les 
precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

• Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb 
l’estesa aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, 
d’acord amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en 
qualsevol cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les 
companyies de serveis afectades.  
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• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que 
impedeixi els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com 
papereres, bancs, etc. 

• Les distàncies de protecció dels camins són de 4 metres. En aquesta franja de 
protecció no es podrà col·locar cap element fixa (tanques, pals d’instal·lacions). El 
suport es col·locarà a mes de 4 metres de l’eix del camí, tal com s’estableix en els 
articles 139.5 i 139.6 de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de 
Font-rubí aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 
sessió celebrada en data 18 d’Octubre de 2000, ja que en aquesta franja de 
protecció no s’hi podrà col·locar cap element fixa. 

Aquestes distàncies s’hauran de respectar en qualsevol cas, també amb els pals 
instal·lats en propietat privada. 

 
Vist l’informe FAVORABLE  emès per la secretària-interventora en data 26 d’abril de 
2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 13/2016, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la substitució de quatre pals de fusta ja existents en 
estat precari a la zona de Cal Jaume Barraló al barri Els Pujols al municipi de Font-rubí. 
 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 28 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRE S EXP. NÚM. 
14/2016. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, el 15 d’abril de 2016 i NRE 341, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U ha sol·licitat autorització per realitzar la substitució de deu pals de fusta ja 
existents en estat precari a la zona del barri Els Pujols al municipi de Font-rubí. Tot 
plegat segons plànols entregats i obra 7520101 i amb núm. de sortida 950/16. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal de data 25 d’abril de 2016, 
condicionat al compliment de les següents mesures:  
 
• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 

terrenys afectats. 
• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 

llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la 
documentació aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir 
modificacions en les obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ 
d’aquesta corporació. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents 
afectats. 

• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles 
o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les 
instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal 
s’il·luminaran en hores nocturnes. 

• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades 
(aigua potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les 
precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

• Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb 
l’estesa aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, 
d’acord amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en 
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qualsevol cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les 
companyies de serveis afectades.  

• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que 
impedeixi els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com 
papereres, bancs, etc. 

• Les distàncies de protecció dels camins són de 4 metres. En aquesta franja de 
protecció no es podrà col·locar cap element fixa (tanques, pals d’instal·lacions). El 
suport es col·locarà a mes de 4 metres de l’eix del camí, tal com s’estableix en els 
articles 139.5 i 139.6 de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de 
Font-rubí aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 
sessió celebrada en data 18 d’Octubre de 2000, ja que en aquesta franja de 
protecció no s’hi podrà col·locar cap element fixa. 

Aquestes distàncies s’hauran de respectar en qualsevol cas, també amb els pals 
instal·lats en propietat privada. 

 
Vist l’informe FAVORABLE  emès per la secretària-interventora en data 25 d’abril de 
2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 14/2016, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la substitució de deu pals de fusta ja existents en 
estat precari a la zona del barri Els Pujols al municipi de Font-rubí. 
 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBR ES EXP. NÚM. 
15/2016. 
  
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que, el 15 d’abril de 2016 i NRE 342, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U ha sol·licitat autorització per realitzar la substitució de deu pals de fusta ja 
existents en estat precari a la zona del camí de Mas Romaní al barri Els Pujols al 
municipi de Font-rubí. Tot plegat segons plànols entregats i obra 7520108 i amb núm. 
de sortida 951/16. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal de data 25 d’abril de 2016, 
condicionat al compliment de les següents mesures:  
 
• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 

terrenys afectats. 
• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 

llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la 
documentació aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir 
modificacions en les obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ 
d’aquesta corporació. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents 
afectats. 

• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles 
o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les 
instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal 
s’il·luminaran en hores nocturnes. 

• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades 
(aigua potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les 
precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

• Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb 
l’estesa aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, 
d’acord amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en 
qualsevol cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les 
companyies de serveis afectades.  

• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que 
impedeixi els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com 
papereres, bancs, etc. 

• Les distàncies de protecció dels camins són de 4 metres. En aquesta franja de 
protecció no es podrà col·locar cap element fixa (tanques, pals d’instal·lacions). El 
suport es col·locarà a mes de 4 metres de l’eix del camí, tal com s’estableix en els 
articles 139.5 i 139.6 de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de 
Font-rubí aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en 
sessió celebrada en data 18 d’Octubre de 2000, ja que en aquesta franja de 
protecció no s’hi podrà col·locar cap element fixa. 

Aquestes distàncies s’hauran de respectar en qualsevol cas, també amb els pals 
instal·lats en propietat privada. 

 
Vist l’informe FAVORABLE  emès per la secretària-interventora en data 25 d’abril de 
2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 15/2016, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U, per tal de realitzar la substitució de deu pals de fusta ja existents en 
estat precari a la zona del camí de Mas Romaní al barri Els Pujols al municipi de Font-
rubí. 
 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 d’abril de 2016”  
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT- RUBÍ 
D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CA TALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
  
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Primer.- Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint 
la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el 
procediment administratiu.   
 
Segon.- Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de 
caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita 
en el registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els 
ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, 
el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com 
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per 
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, 
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als 
ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), on 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. 
 
Tercer.- Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, 
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei 
reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 
3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
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l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un 
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014.  

Quart.- L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o 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 
 
Primer.-  Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del 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. 
 
Segon.-  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.  
 
Tercer.-  Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). 
 
Quart.-  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 
de desembre de 2014. 
 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i 
de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de 
juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest Ajuntament ACORDA:   
 
Primer.-  Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix al sistema d’adquisició centralitzada 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i 
amb les empreses adjudicatàries. 
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Segon.-  Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí perquè, en nom i 
representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin 
necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords 
marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CON TRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS EDIFICIS MUNI CIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2016, es va acreditar la 
necessitat d’aquesta Corporació de contractar el servei de neteja dels edificis 
municipals de l’Ajuntament pels mesos de maig a agost de 2016, el preu del qual 
ascendiria a la quantitat de 10.078,92 euros i 2.116,57 euros d’IVA, fins que es 
decideixi el futur del servei (prestar-lo mitjançant empresa externa, licitació amb 
procediment ordinari i obert, o prestar-lo amb personal propi de la Corporació). 
 
Atès que, en data 27 d’abril de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció sobre el crèdit 
existent; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan 
competent per a contractar. 
 
Atès que es va emetre Informe-Proposta de Secretaria, en data 29 d’abril de 2016, 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
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Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, de data 19 
de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a la neteja dels edificis municipals de 
l’Ajuntament de Font-rubí durant els mesos de maig a agost de 2016, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista TESCO, S.A. (NIF A-58141516) 
per un import de 10.078,92 euros i 2.116,57 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 321.22700, 326.22700, 342.22700 i 920.22700 del vigent pressupost. 
 
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament, si s’escau. 
 
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 
data de l’acord. 

 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – President 
Font-rubí, 29 d’abril de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REL ACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 09/2016. 
 
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 09/2016, de data 3 de maig de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 31.670,49 euros 
(trenta-un mil sis-cents setanta euros amb quaranta-nou cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 2 de maig de 2016. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases 
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 
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35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern 
Local adopta els següents ACORDS: 
 
 

Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 09/2016, de data 3 de maig de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
31.670,49 euros (trenta-un mil sis-cents setanta euros amb quaranta-nou cèntims). 
 
Segon.-  Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents. 
 
Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 2 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 

 
 
DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:31 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 


