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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE DESEMBRE DE 2019 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 17 de desembre de 2019 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. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de 
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora 
d’Ensenyament i de Patrimoni. 

• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de 
Promoció Econòmica i Turisme. 

 
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. 86/2019, de 20 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. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat 
i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:05 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora accidental 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 cessions d’ús d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús 

d’instal·lacions municipals. 
5. Proposta d’aprovació de d’alta de la Sra. M. S. S. del servei de 

teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor 
Televida-Serveis Sociosanitaris. 

6. Proposta d’autorització a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la 29a. 
marxa cicloturista Terres de Vi i Cava. 
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7. Proposta d’aprovació de la concessió de les llicències  per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos a la Sra. I. R. L. 

8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 13/2019. 
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 15/2019. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de l’aval i la 

fiança de l’expedient d’obres núm. 47/2012. 
11. Proposta d’aprovació de la declaració de caducitat de l’expedient de la 

llicència d’obres núm. 21/2016. 
12. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la 

llicència d’obres núm. 32/2019. 
13. Comunicació prèvia, annex III, expedient 2019/01 (ACT 2003/23), modificació 

del permís ambiental de Celler elaborador de vins i caves. 
14. Proposta d’aprovació d ela baixa del permís municipal ambiental de l’activitat 

exp. núm. 2003/25. 
15. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció extraordinària per 

concessió directa al Club Esportiu de Font-rubí i aprovació del conveni 
regulador. 

16. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’AMPA de l’Escola Font-rúbia i aprovació del conveni regulador. 

17. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
la Fundació Esclerosi Múltiple i aprovació del conveni regulador. 

18. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa 
al l’associació “El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics” i 
aprovació del conveni regulador. 

19. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis per a la 
realització d’un estudi geotècnic en el solar de l’av. Catalunya núm. 24 (exp. 
M34-2019 i G437/2019) 

20. Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
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 ANTERIORS. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de les actes de la sessions celebrades el dia 3 
de desembre de 2019, i donat que no es formula cap observació per part dels 
presents, el President les declara aprovades per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
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TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions 
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi 
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es 
relacionen a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Taxa fiança 

D. C. H. Festa particular 31/12/2019 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

J. V. T. Festa particular 26/12/2019 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

L. M. S. Festa particular 21/12/2019 Can Castellví 40,00 € 0,00 € 

E. G. L. Festa particular 24/12/2019 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

A. R. F. Festa particular 23/12/2019 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment 
a continuació: 
 

“Vist que, en data 19 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al 
punt tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents 
cessions ja s’han realitzat: 
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Peticionari Activitat Dia Instal·lacions Taxa Fiança 

L. C. A. festa particular 29/11/2019 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

G. C. S. festa particular 30/11/2019 Local Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Vist que en aquestes dues cessions, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat 
que el local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del 
reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop 
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 
 

Peticionari Fiança 

L. C. A. 100,00 € 
G. C. S. 50,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. M. S. S. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 25 de novembre de 2019 i NRE 1530, la Sra. M. S. S., representada per la 
seva filla Sra. C. T. S., ha sol·licitat en aquesta Corporació el servei de 
teleassistència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 3 
de desembre de 2019, en el qual informa que la Sra. M. S. S. reuneix tots i cadascun 
dels requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la 
Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
núm. 86/2019, de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, 
es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. M. S. S. del servei de teleassistència, en la modalitat 
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei 
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, 
de data 3 de desembre de 2019. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA UNIÓ CICLISTA ESPIRALL PER A 
LA CELEBRACIÓ DE LA 29a. MARXA CICLOTURISTA TERRES DE VI I CAVA. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la instància, de data 25 de novembre de 2019 i amb Registre d’Entrada núm. 
1528, formulada per la Unió Ciclista l’Espirall sol·licitant permís per passar pel 
municipi de Font-rubí en la 29a. Marxa Cicloturista anomenada “Terres de Vi i Cava”, 
organitzada per l’esmentada entitat per al proper 8 de març de 2020. 
 
Per tot això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la 29a. Marxa 
Cicloturista “Terres de Vi i Cava” el dia 8 de març de 2020, pel que fa a la part del 
recorregut que transcorrerà pel municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Advertir a l’organització de la marxa que caldrà que disposi de les 
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats. 
 
Tercer.- Advertir a l’organització de la referida marxa que caldrà que adopti les 
mesures oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació 
per a aquest tipus d’actes. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Unió Ciclista l’Espirall, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES 
PER A LA TINENÇA i CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS A LA SRA. I. R. L. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 9 de desembre de 2019, la Sra. I. R. L. va presentar sol·licitud de 
les Llicències per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, per 
als seus tres gossos de raça Akita Americà, anomenats HUMMER, CHARGER i 
QUANDA, al considerar-se classificats com a gossos potencialment perillosos. 
 
Atesa la regulació establerta per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de 
Gossos Considerats Potencialment Perillosos; l’article 3 i següents del Decret 
170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos Considerats 
Potencialment Perillosos; els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos; 
els articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es 
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la 
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos així com l’Ordenança municipal 
corresponent. 
 
Atès que la interessada ha aportat la documentació necessària per a obtenir les 
corresponents Llicències per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment 
Perillosos. 
 
Per tot això, vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en 
la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. I. R. L. les llicències per a la Tinença i Conducció de 
Gossos Potencialment Perillosos, per a la tinença dels gossos denominats 
HUMMER, CHARGER i QUANDA, de raça Akita Americà. Aquestes llicències s’han 
de renovar cada cinc anys, amb la finalitat de comprovar que la interessada compleix 
els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció. 
 
Segon.- Les obligacions que ha de complir la titular de les tres llicències per a la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos són les que es detallen a 
continuació: 

- La propietària dels animals potencialment perillosos té l’obligació d’identificar 
els animals amb un microxip. 

- La titular de les llicències té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre 
d’Animals Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data 
en què hagi obtingut les Llicències corresponents. 

- La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti a sobre la Llicència 
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administrativa, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el 
Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos. 

- Els gossos potencialment perillosos han de portar obligatòriament un morrió 
apropiat per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics. 

- Han de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de 
menys de 2 metres, sense que puguin portar-se més d’un d’aquests gossos 
per persona. En cap cas podrà ésser conduït per un menor de 18 anys. 

- Si els animals es troben en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, 
pati o qualsevol altre lloc determinat, hauran d’estar lligats, llevat que disposi 
d’habitable amb la superfície, alçada i tancament adequat, per protegir a les 
persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 

- La sostracció o pèrdua dels animals han de ser comunicada per la seva titular 
al responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en 
el termini de 48 hores des de que tingui coneixement dels fets. 

- La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua dels animals s’ha de 
comunicar al Registre Municipal. 

- Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a 
una altra, si és per un període superior a tres mesos o de manera permanent, 
s’han d’efectuar les inscripcions oportunes en els Registres Municipals. 

- En els fulls registrals de cada animal es farà constar igualment el certificat de 
sanitat animal, expedit per l’Autoritat competent, que acrediti, anualment, la 
inexistència de malalties o trastorns que el facin especialment perillós. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de la llicència per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos, per import de 90,00 euros, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA  COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 13/2019. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. L. M. S., en data 4 
de novembre de 2019 i amb núm. de RE 1395, per tal de realitzar les obres 
consistents en enrajolar l’escala exterior i reparar un mur dins la parcel·la situada al 
carrer Alt Penedès núm. 40 del nucli urbà de Can Castellví del municipi de Font-rubí; 
segons referència cadastral 5091613CF8859S0001JZ. 
 
Vist l’informe de data 3 de desembre de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en 
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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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 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. 13/2019, 
presentada per la Sra. L. M. S., per tal de realitzar les obres consistents en enrajolar 
l’escala exterior i reparar un mur dins la parcel·la situada al carrer Alt Penedès núm. 
40 del nucli urbà de Can Castellví del municipi de Font-rubí. 
 
 

OBSERVACIONS: 
 

- 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.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- I 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. Tanmateix, cal 
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de 
llicència d’obres. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.380,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 3.380,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 87,88 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 132,88 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 15/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. A. G. F., en data 8 
de novembre de 2019 i amb núm. de RE 1443, per tal de realitzar les obres 
consistents en convertir una finestra en una porta per motius d’accessibilitat als 
habitatges, a la finca situada a l’Avinguda Catalunya núm. 11 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 
7356706CF8875N0001PX. 
 
Vist l’informe de data 2 de desembre de 2019 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 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. 15/2019, 
presentada per la Sra. A. G. P., per tal de realitzar les obres consistents en convertir 
una finestra en una porta per motius d’accessibilitat als habitatges, a la finca situada 
a l’Avinguda Catalunya núm. 11 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi 
de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- 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.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 
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- I 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. Tanmateix, cal 
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de 
llicència d’obres. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 734,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 734,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 19,08 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 64,08 € 
 
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): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
I RETORN DE L’AVAL I LA FIANÇA DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES 
NÚM. 47/2012. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, la Sra. E. A. 
H. i el Sr. J. F. H., en data 2 d’agost de 2012, va sol·licitar llicència d’obres majors 
(exp. 47/2012), per realitzar les obres consistents en la rehabilitació de la masia 
anomenada Cal Turró i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 46 del municipi 
de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de juliol 
de 2013, va concedir la corresponent llicència d’obres majors.  
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el 
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 3.142,15 €, i la fiança de 
residus de la construcció i demolició, per un import de 1.563,11 €, els quals van ser 
ingressats al compte corrent de la Corporació en data 11 de novembre de 2013. 
 
Atès que, en data 3 d’octubre de 2018 i amb número de registre d’entrada 1495, la 
Sra. E. A. H. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació i 
devolució dels avals dipositats de l’esmentada obra. 
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Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 28 de novembre 
de 2019, a la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que 
l’obra s’ajusta al projecte tècnic presentat per l’interessat en aquest Ajuntament de 
Font-rubí, i aprovat en la Junta de Govern celebrada en data 30 de juliol de 2013. 
Per tot això, proposa a la Corporació la concessió de la llicència de primera ocupació 
i la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la 
quantitat de 3.142,15 euros i la fiança de residus de la construcció i demolició que 
ascendeix a la quantitat de 1.563,11 euros.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 12 de desembre de 
2019. 
 
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. 86/2019, de data 20 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 la rehabilitació de la masia 
anomenada Cal Turró i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 46 del municipi 
de Font-rubí; sol·licitada per la Sra. E. A. H. i el Sr. J. F. H., d'acord amb la 
documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 259.681,97 € 

PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT: 314.215,18 € 

PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2019): 324.898,50 € 

IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 
324,90 €  

 
Tercer.- Aprovar la devolució a la Sra. E. A. H. i el Sr. J. F. H. de l’aval dipositat en 
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 3.142,15 € i la fiança de 
residus de la construcció i demolició per import de 1.563,11 €, corresponents a 
l’expedient de llicència d’obres núm. 47/2012.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics 
municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE 
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 21/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 30 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la llicència d’obres 
exp. núm. 21/2016 sol·licitada per la Sra. E. A. H. i el Sr. J. F. H., per realitzar les 
obres consistents en l’acondicionament de l’edifici annex existent a la finca 
anomenada Cal Turró i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 46 del municipi 
de Font-rubí. 
 
En data 14 de desembre de 2016 els Srs. H. van realitzar el pagament dels 
corresponents tributs. 
 
En data 2 de desembre de 2019 i amb NRE 1586, el Sr. J. F. H. ha presentat un 
escrit en aquesta Corporació comunicant que les obres no s’han iniciat i atès que el 
termini per començar-les ja ha caducat, demana que es procedeixi a l’arxivament 
d’aquest expedient ja que volen demanar una nova llicència d’obres amb algunes 
modificacions respecte al projecte inicial. 
 
Atès que, segons inspecció ocular per part dels serveis tècnics municipals, en data 
11 de desembre de 2019, no consta que hagin realitzat les obres.  
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
i atesa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de la llicència d’obres núm. 21/2016, 
iniciat a sol·licitud de la Sra. E. A. H. i el Sr. J. F. H. 
 
Segon.- Aprovar la devolució a la Sra. E. A. H. i el Sr. J. F. H. de 2.078,58 euros 
corresponents als següents conceptes: 959,50 euros pagats en concepte de l’impost 
de construccions, instal·lacions i obres – ICIO, 369,04 euros d’aval de garantia i 
750,04 euros en concepte de fiança de residus.  
 
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos 
pertinents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE 
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 32/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“En data 16 de setembre de 2019 i amb núm. de RE 1196, el Sr. M. E. C. va 
sol·licitar una llicència d’obres per construir una bassa (2mx3m) a la parcel·la situada 
al carrer Clotets, núm. 9 de Can Rovireta, del nucli de Guardiola de Font-rubí al 
municipi de Font-rubí. 
 
En data 12 de novembre de 2019 i amb NRE 1457, el Sr. M. E. C. va presentar un 
escrit en aquesta Corporació comunicant que no es durien a terme les obres 
sol·licitades i que es procedís a l’arxivament d’aquest expedient LUM 32/2019. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 20 de novembre de 2019, on exposa 
que ha constatat en visita de comprovació realitzada que les obres no han estat 
realitzades. 
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i atesa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 
20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar al Sr. M. E. C. desistit del procediment de concessió de llicència 
d’obres exp. núm. 32/2019, sense que això comporti la renúncia dels drets que li 
puguin correspondre en un nou procediment posterior. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 25,00€ 
D’acord amb el punt 3 de l’art.6 – Quota tributària, Article 6.- Quota tributària: En cas de que el sol·licitant hagi 
formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les 
activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen en els apartats 
anteriors, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 

 
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos 
pertinents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 



 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

TRETZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III, EXPEDIENT 2019/01 (ACT 
2003/23), MODIFICACIÓ PERMÍS AMBIENTAL DE CELLER ELABORADOR DE 
VINS I CAVES. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. En data 6 de novembre de 2007 la Junta de Govern Local va concedir el permís 
municipal ambiental a HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. per a l’exercici d’una activitat 
dedicada a elaboració de vins i caves, i situada al Barri de l’ Avellà núm. 1 d’aquest 
terme municipal, expedient municipal ACT-2003/23. 
 
2. En data 3 d’octubre de 2019 i NRE 1281 el Sr. A. R. R., en representació 
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., presenta una comunicació prèvia ambiental per tal 
de realitzar una modificació del permís, consistent en una ampliació i millores 
tecnològiques, adequacions i redistribucions dels espais productius existents al 
celler. Segons projecte redactat i signat per l’enginyer tècnic agrícola Antoni Rebes 
Rodríguez de l’empresa EGAVIC SERVEIS D’ENGINYERIA, S.L. 
 
3. En data 11 de novembre de 2019 l’enginyer assessor municipal emet informe de 
suficiència favorable a la comunicació prèvia abans esmentada segons projecte 
presentat. 
 
Fonaments de dret 
 
- La present activitat està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials 
 
Les comunicacions prèvies estan sotmeses al pagament d’una taxa, d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
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sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així 
com els controls posteriors a l’inici de les activitats. La taxa per a les comunicacions 
prèvies d’activitats, ascendeix a 1.629,53 euros. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, 
sobre les comunicacions prèvies i amb el Decret d’Alcaldia 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la modificació de l’activitat de celler 
elaborar de vi i cava,  expedient 2019/01 i núm. ACT-2003/23, a nom d’HERETAT 
MONT-RUBÍ, S.A., subjecta al Règim de Comunicació prèvia - Annex III - i ubicada 
al barri l’Avellà núm. 1 d’aquest  municipi, amb efectes del dia 3 d’octubre de 2019. 
 
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i 
condicions que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt 
amb l’escrit de comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
Qualsevol canvi substancial o ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el 
present acord.  
 
Tercer.- L’activitat haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions i mesures 
correctores assenyalades a continuació: 
 

1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte 
tècnic i la resta de la documentació presentada en la tramitació de l’expedient.  

 
2. L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el 

projecte tècnic i la documentació que l’acompanya.   
 

3. Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions que sigui necessari obtenir 
davant els organismes i entitats corresponents. 

 
4. Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l’activitat no 

provocaran molèsties als ocupants dels edificis propers. En tot cas, es 
complirà l’assenyalat al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica, i l’assenyalat en les ordenances municipals i en la 
normativa que sigui d’aplicació.   

 
5. Caldrà complir l’establert a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. En cap cas s'admetrà el 
funcionament en horari de nit de rètols únicament de caràcter comercial o 
publicitari. 
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6. Es disposarà dels justificants de les legalitzacions, actes de posada en servei i 

inspeccions de les instal·lacions i aparells que ho requereixin. 
 

7. El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis s’efectuarà 
tal com estableix el vigent Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis, aprovat per RD 1942/1993, de 5 de novembre i posteriors 
modificacions per l'Ordre del 16 d'abril de 1998. Es disposarà de justificant del 
contracte de les instal·lacions que ho requereixen. 
 

8. Els serveis higiènics es trobaran suficientment ventilats, directament a 
l’exterior, o mitjançant ventilació forçada amb extractor.  

 
Quart.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que 
ascendeix a 1.629,53 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de 
la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 

Quota fixa .....................................................................................................        200,00 € 
Quota variable règim comunicació ampliació 260,00 m2  x 2 €/m2  .............       520,00 € 
Quota variable règim comunicació millora edifici 909,53 m² x 2 €/m²..........    1819,06 € 
Bonificació 50% canvi no substancial de la millora edifici..........................   – 909, 53 € 
                                     --------------- 
                                              1.629,53 € 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat.“ 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL PERMÍS MUNICIPAL 
AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT EXP. NÚM. 2003/25. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Antecedents 
 
1. En data 7 de març de 2007 es va legitimar, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local, l’activitat dedicada a elaboració de caves, a la finca anomenada Cal 
Perico del Pont i situada al barri Semisó i la Font núm. 5 a favor de l’empresa 
OLIVELLA BERTRAN, S.L. 
 
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus 
efectes, atès que el senyor P. J. O. B., en representació de OLIVELLA BERTRAN 
S.L., en data 5 de desembre de 2019, ha sol·licitat que es doni de baixa l’expedient 
d’activitat de referència, aportant per justificar-ho la declaració censal de la baixa de 
l’Agència Tributària. 
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Consideracions legals 
 
1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els 
casos en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que 
habiliten per al funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que 
estiguin subjectes a condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes 
finalitzen per les causes previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben 
la renúncia voluntària per part del titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós 
per qualsevol causa. 
 
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en 
aplicació de l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta 
de Govern Local, per Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny. 
 
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar la pèrdua dels efectes del Permís Municipal Ambiental, 
expedient número 2003/25, corresponent a l’activitat d’elaboració de caves, a la finca 
anomenada Cal Perico del Pont i situada al barri Semisó i la Font núm. 5, actualment 
titularitat de OLIVELLA BERTRAN, S.L., per les raons exposades a l’antecedent 
segon d’aquesta resolució. 
 
SEGON.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior 
serà executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació, 
termini que té la consideració de període d’audiència per tal que la persona 
interessada pugui manifestar el que consideri convenient. Si es formulen 
al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà suspesa fins a la seva resolució i 
notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà immediatament executiva.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA PER CONCESSIÓ DIRECTA AL “CLUB ESPORTIU DE 
FONT-RUBÍ” I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que el Club Esportiu Font-rubí, enguany, a més de fomentar l’esport al municipi 
i d’organitzar el torneig de futbol sala estiuenc, ha estat qui ha portat a terme tota la 
organització de la cursa L’Encantada que es fa cada any al municipi. 
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Atès que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, celebrada en data 2 de 
juliol de 2019, es va aprovar la concessió directa d’un ajut a aquesta entitat de 
2.250,00 euros per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 
Donat que la preparació i realització de l’activitat de la cursa L’Encantada, a més de 
tot el què ja fan habitualment, els ha generat més despeses de les previstes, les 
quals no poden arribar a sufragar amb la subvenció concedida.  
 
Vista la petició formulada pel Club Esportiu Font-rubí, amb RE núm. 1437 de 8 de 
novembre de 2019, per tal que li sigui concedida una subvenció extraordinària de 
695,00 euros per a poder cobrir les despeses pendents. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de 
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els 
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i 
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció extraordinària per concessió 
directa al “Club Esportiu de Font-rubí”, amb CIF G-60925369, per un import de SIS-
CENTS NORANTA-CINC EUROS (695,00-,€), destinada a cobrir les despeses no 
previstes que ha suposat la preparació i realització de l’activitat de la cursa 
L’Encantada, a més de tot el què ja fan habitualment, d’acord amb les prescripcions 
contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
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SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL CLUB ESPORTIU 

FONT-RUBÍ PER L’ANY 2019 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA” 

 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en 
nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, 
núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la 
Junta de Govern de data ...., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, el Sr. J. M. B. V., major d’edat, actuant en nom i representació del C. E. Font-rubí, amb CIF 
G-60925369, amb domicili a efectes de notificació al carrer Parellada núm.11 de Font-Rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat C. E. Font-rubí va presentar, en data 8 de novembre de 2019 i NRE 1437, instància 
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica extraordinària per cobrir les despeses no 
previstes que ha suposat la preparació i realització de l’activitat de la cursa L’Encantada, a més de tot 
el què ja fan habitualment, i poder realitzar els seus objectius. 
 
II. Que el C.E. Font-rubí és una entitat activa formada per una dotzena de membres voluntaris, que 
treballa entre d’altres activitats en el foment de l’esport al municipi, participant en la lliga de futbol de la 
tercera divisió catalana (Grup 5).  L’objectiu fonamental d’aquesta entitat és la promoció de la pràctica 
esportiva com a millora de la qualitat de vida, treballant les relacions socials, el respecte i la convivència.  
A nivell competitiu, l’objectiu del club és aconseguir els màxims resultats dins la competició.   
A part de la pràctica esportiva, aquesta entitat s’encarrega anualment de l’organització del “Torneig de 
futbol sala estiuenc” del municipi. 
A més, enguany, el C.E. Font-rubí ha estat qui ha portat a terme tota la organització de la cursa 
L’Encantada que es fa cada any al municipi. 
 
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat 
exposada. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ............... 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és cobrir les despeses no previstes que ha suposat la preparació i 
realització de l’activitat de la cursa L’Encantada, a més de tot el què ja fan habitualment (cobrir la 
despesa de la inscripció del Club a la lliga de futbol de la tercera divisió catalana, al pagament de les 
fitxes dels jugadors, mutualitats i revisions mèdiques, arbitratges, quilometratge i material, entre 
d’altres), i poder realitzar els seus objectius. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà al C. E. FONT-RUBÍ amb un import de SIS-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS  (695,00€), per a cobrir les despeses descrites als punts anteriors. 
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Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses extraordinàries que s’han produït  durant l’execució 
de les activitats especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre 
de 2019. 
 

Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim 
el dia 31 de març de 2020, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de 
l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2019. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
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Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2019. Així mateix, 
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.” 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de SIS-CENTS NORANTA-
CINC EUROS (695,00 €), amb càrrec a l’aplicació 341.48015 del pressupost de 
l’exercici 2019, per fer front a la subvenció que s’atorga, condicionat a l’aprovació 
definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2019. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada 
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzat el pagament al Club 
Esportiu Font-rubí; condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 04/2019. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució al “Club Esportiu Font-rubí”.    
 
SETE.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’AMPA DE L’ESCOLA FONT-RÚBIA I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent 
tenor literal: 
 
“Vista la petició formulada per l’AMPA de l’escola Font-rúbia per tal que li sigui 
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que 
desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2019. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per 
acord del Ple de data 31 de gener de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15.1 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2  de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 1 
de juliol de 2019), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’AMPA 
de l’escola Font-rúbia, amb CIF G-58897919, per un import de VUIT CENTS 
CINQUANTA EUROS (850,00 €), destinada a augmentar la qualitat i els serveis en 
l’organització d’activitats extra en benefici dels alumnes de l’escola Font-rúbia, entre 
d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança 
General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I “L’AMPA DE 

L’ESCOLA FONT-RÚBIA” PER L’ANY 2019 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 

 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant 
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de 
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb 
l’acord de la Junta de Govern de data ......., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. 
Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, la Sra. S. R. Q., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de “l’AMPA 
de l’escola Font-rúbia”, amb CIF G58897919, amb domicili a efectes de notificació al carrer de les 
Escoles núm. 1 de Guardiola de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “AMPA de l’escola Font-rúbia” va presentar, en data 5 de desembre de 2019 i NRE 1612, 
instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses 
que ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2019, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 

 



 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

 

II. Que l’entitat “AMPA de l’escola Font-rúbia” treballa amb la finalitat de fomentar activitats 
pedagògiques i culturals complementàries en benefici de la formació dels alumnes de l’esmentada 
escola.  Alguns dels seus objectius són cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius 
per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.  Treballa també en 
l’organització de pro d'educació familiar per proporcionar als pares coneixements i orientacions 
relacionades amb la seva tasca educadora: conferències, taules rodones, xerrades i en general totes 
les activitats que puguin aconseguir una millora de la personalitat dels seus membres.   S’encarrega 
igualment de promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, fisicoesportives, expressives, 
formatives i culturals. 

Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per 
tal de dur a terme les activitats exposades. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data .............. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb “l’AMPA de l’escola 
Font-rúbia” en l’execució del projecte/activitat següent: augment de la qualitat i els serveis en 
l’organització d’activitats extra, en benefici dels alumnes, entre d’altres 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “AMPA de l’escola Font-rúbia” amb un import de VUIT 
CENTS CINQUANTA EUROS (850,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als 
punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2019. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim 
el dia 31 de març de 2020, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de 
l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2019. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
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2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 

3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2019.  Així mateix, 
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí 
a  ..............” 

 
 

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de VUIT CENTS CINQUANTA 
EUROS (850,00 €), amb càrrec a l’aplicació 323.48003 del pressupost de l’exercici 
2019, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada 
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a 
l’AMPA de l’escola Font-rúbia. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’AMPA de l’escola Font-rúbia.    
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SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la petició formulada per la Fundació Esclerosi Múltiple per tal que li sigui 
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que 
desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2019. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per 
acord del Ple de data 31 de gener de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15.1 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2  de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 

PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la 
Fundació Esclerosi Múltiple, amb CIF G-59165100, per un import de CENT 
CINQUANTA EUROS (150,00 €), destinada a donar suport als Infants afectats 
d’esclerosi múltiple i a les seves famílies a través d’un punt informatiu per a familiars, 
un projecte de sensibilització per a pediatres i un campus d’estiu per a nens i nenes 
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afectats per aquesta malaltia, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II 
de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA FUNDACIÓ 

ESCLEROSI MÚLTIPLE PER L’ANY 2019 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde - president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant 
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de 
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb 
l’acord de la Junta de Govern de data ............., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, 
Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, la Sra. R. M. R., major d’edat, actuant en nom i representació de la Fundació Esclerosi 
Múltiple, amb CIF G59165100, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Tamarit núm. 104, 
entresòl, de Barcelona (08015), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE va presentar, en data 27 de novembre  de 2019 i 
NRE 1556, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les 
despeses que ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2019, en la seva lluita per a millorar la 
qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia i destinar recursos a la recerca. 
 

II. Que la Fundació Esclerosi Múltiple és una entitat privada sense afany de lucre nascuda a 
Barcelona l’any 1989 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi 
múltiple. A Catalunya, hi ha 7.000 persones que pateixen aquesta malaltia. 

La missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és millorar la qualitat de vida de les persones afectades 
per la malaltia i destinar recursos a la recerca. La Fundació compleix la seva missió des de diversos 
àmbits: informació, atenció al pacient, serveis de neurorehabilitació i formació i inserció laboral. En 
l'àmbit laboral, la Fundació ha impulsat un Centre Especial de Treball (FEM-CET). Per donar a conèixer 
la malaltia, per captar fons i per sensibilitzar la societat, la Fundació du a terme campanyes al llarg de 
l'any, com el Mulla't. 

La Fundació Esclerosi Múltiple manté una aliança estratègica amb el Centre d'Esclerosi Múltiple de 

Catalunya (Cemcat), pol d'excel·lència internacional en la recerca a l'entorn de la malaltia. Des del 
Cemcat, situat al recinte de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, es treballa per una investigació 
centrada en les malalties neuroimmunològiques i en la millora assistencial. 

El Patronat de la Fundació Esclerosi Múltiple és el seu òrgan rector i està format per un conjunt de 
persones compromeses amb la lluita contra l’esclerosi múltiple i les seves conseqüències, que han 
impulsat i promogut la FEM en el seu afany d’ajudar a les persones afectades per aquesta malaltia.   

 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ............... 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Font-rubí amb la 
Fundació Esclerosi Múltiple en l’execució del projecte/activitat següent: donar suport als Infants afectats 
d’esclerosi múltiple i a les seves famílies a través d’un punt informatiu per a familiars, un projecte de 
sensibilització per a pediatres i un campus d’estiu per a nens i nenes afectats per aquesta malaltia 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE amb un import de CENT 
CINQUANTA EUROS (150,00 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts 
anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
anteriorment descrites, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 
2019. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim 
el dia 31 de març de 2020, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de 
l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop  durant l’exercici 2019. 
  
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 



 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2019. Així mateix, 
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.” 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí 
a ...................” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS 
(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48018 del pressupost de l’exercici 2019, per 
fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada 
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a LA 
FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Esclerosi Múltiple.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ “EL TURÓ.  SALUT MENTAL. 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS” I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vista la petició formulada per l’associació “El Turó. Salut mental. Associació de 
Familiars i Amics” per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el 
finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 
2019. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de 
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els 
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i 
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat 
“El Turó. Salut Mental.  Associació de familiars i amics”, amb CIF  G-61049656, per 
un import de CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €), destinada a promoure la 
inserció social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i 
l’acolliment, l’atenció i l’assessorament especialitzat a les famílies, entre d’altres, 
d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de 
Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I “EL TURÓ.  SALUT MENTAL.  

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS i AMICS” PER L’ANY 2019 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 
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REUNITS 

 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i 
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola 
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data ................, 
assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, la Sra. F. V. R., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de “El Turó.  Salut 
mental.  Associació de familiars i amics”, amb CIF G-61049656, amb domicili a efectes de notificació a la 
carretera d’Igualada núm. 73 de Vilafranca del Penedès (08720), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “El Turó.  Salut Mental.  Associació de familiars i amics” va presentar, en data 28 de novembre de 2019 
i NRE 1563, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses 
que ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2019, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 
II. Que l’entitat “El Turó.  Salut Mental.  Associació de familiars i amics” treballa amb la finalitat de promoure la inserció 
social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, l’atenció i l’assessorament 
especialitzat a les famílies.  La tasca d’aquesta associació es fa possible a través de l’oferiment de serveis com: 
 

- Àrea d’inserció social 
o S.I.S.C. Servei d’inserció sòcio-comunitària / Club Social. 

Servei social especialitzat que té l’objectiu de capacitar (reforç de l’autonomia personal), 
empoderar i rehabilitar socialment, realitzant un acompanyament psicològic i social al projecte 
vital de la persona amb trastorn mental i facilitant un entorn d’oportunitats de participació en la 
comunitat, a través de l’ocupació significativa del seu temps amb tallers ocupacionals, activitats 
d’autogestió, voluntariat vers altres col·lectius o mediambiental i el lleure. 

- Àrea d’atenció a les famílies 
o Servei social especialitzat que s’adreça tant a les famílies, com a cuidadors/es principals, que 

requereixen una especial atenció ja que són el puntal de l’èxit del tractament dels afectats amb 
l’objectiu d’aminorar la sobrecàrrega emocional (Cuidar els cuidadors), com també a les 
famílies en general, institucions i serveis que requereixen d’informació i orientació en salut 
mental a través de: 

 S.A.I.S.A.M. Servei d’assessorament i informació en salut mental. 
 S.A.P. Servei de Teràpia Familiar (Atenció psicològica). 
 S.A.R.U.  Servei d’acolliment residencial d’urgència. 
 Programa d’atenció domiciliària. 
 Activitats Formatives i/o informatives.  Conferències, tallers de creixement personal i 

psicoeducatius, cursos, etc. 
 Assessorament jurídic. 
 Assessorament psicològic. 
 Assessorament social. 

 
o Activitats associatives: Totes aquelles accions que promouen la salut mental de la societat i la 

defensa i la construcció de drets socials pel col·lectiu. 
 Gestió de serveis. 
 Acolliment i grups d’ajuda mútua (Intercanvi de vivències). 
 Representació dels associats. 
 Programes de sensibilització social. 
 Activitats de lleure i reivindicació. 

 

Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per tal de dur a 
terme les activitats exposades. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data .................. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen 
aquest conveni, que es regirà pels següents: 



 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb el “El Turó. Salut Mental. 
Associació de familiars i amics” en l’execució del projecte/activitat següent: promoció de la inserció social i laboral 
de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, l’atenció i l’assessorament especialitzat a 
les famílies, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “El Turó” amb un import de CENT CINQUANTA EUROS (150,00€), per 
col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2019. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim el dia 31 
de març de 2020, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2019. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així 
com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens 
públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
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En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2019.  Així mateix, podrà ser 
objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí a  
.....................” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS 
(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48020 del pressupost de l’exercici 2019, per 
fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONEIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada 
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a EL 
TURÓ.SALUT MENTAL. Associació de familiars i amics. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació “El Turó”.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DINOVÉ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI GEOTÈCNIC EN  
EL SOLAR DE L’AV. CATALUNYA, NÚM.24 (EXP. M34-2019 I G437/2019). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que es 
transcriu literalment: 
 
“Atès que és necessària la contractació de serveis d’un geòleg que realitzi un estudi 
geotècnic del solar de l’av. Catalunya, núm. 24, necessari per a la construcció d’un 
edifici d’habitatges de planta baixa i dues plantes i així poder comprovar que el solar 
està en plenes condicions. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupost a tres empreses idònies per aquest servei, 
segons consta a l’expedient, però només han presentat oferta dues:  GEOTEC, SL. i 
GEOPLANNING, SL., segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta 
més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat GEOTEC, SL. per import de 
783,70 euros i 164,58 euros d’IVA. 
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Atès que, en data 12 de desembre de 2019, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobri 
contractació. 
 
Atès que, en data 12 de desembre de 2019, s’ha emès informe per part de la 
secretària interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en 
relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i 
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre 
l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen 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, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 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 realitzar un estudi geotècnic del 
solar de l’av. Catalunya núm. 24, mitjançant el procediment del contracte menor, 
amb el contractista GEOTEC, SL., NIF B43671379, per un import de 783,70 euros i 
164,58 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació per a realitzar un estudi 
geotècnic del solar de l’av. Catalunya núm. 24. La classificació CPV corresponent a 
aquest objecte és: 71351000-3 (serveis de prospecció geològica). 
 
TERCER.- Aprovar l’import total de 948,28 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 231-63200.  
 
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
  
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens 
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta 
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, set 
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que 
es tractin en aquesta sessió, atès que la següent sessió de la Junta serà el dia 14 de 
gener de 2020, per motius de vacances de nadal. Es tracta de quatre expedients de 
llicències d’obres, dos expedients de contractació menor i un expedient d’adhesió a 
un acord marc de l’ACM. 
 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre 
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
VINTÈ.- DONAR COMPTE DE LA  COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 16/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. V. E. U., en data 29 de 
novembre de 2019 i amb núm. de RE 1571, per tal de realitzar les obres consistents 
en la reparació parcial del paviment exterior de gres i pintat parcial de la façana de 
l’habitatge situat al carrer Els Pujols núm. 7 de Can Rovireta, al barri de Guardiola de 
Font-rubí del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 
7062106CF8872S0001WW. 
 
Vist l’informe de data 12 de desembre de 2019 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 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. 16/2019, 
presentada pel Sr. V. E. U., per tal de realitzar les obres consistents en la reparació 
parcial del paviment exterior de gres i pintat parcial de la façana de l’habitatge situat 
al carrer Els Pujols núm. 7 de Can Rovireta, al barri de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí. 
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OBSERVACIONS: 
 

- La façana anirà pintada de color que s’adeqüi a l’entorn i garanteixi una adequada 
integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc. 

- En cas que s’instal·li alguna bastida, caldrà aportar el corresponent assumeix, 
signat per tècnic competent, d’acord amb allò establert en l’art.21.2 de les vigents 
Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la CUB en sessió 
de data 18/10/2000. 

- 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.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- I 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. Tanmateix, cal 
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de 
llicència d’obres. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.300 €, dels quals 440 € són de la reparació del paviment i 1.860 € són de 
la pintura. 
PRESSUPOST REVISAT: 440,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 11,44 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 56,44 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €(mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 16/2019. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. I. G., en data 6 de maig de 
2019 i amb núm. de RE 675, per tal de realitzar la tala d’un gran pi mort dins la 
parcel·la de la masia anomenada Cal Giró i situada al barri Santa Maria de Bellver 
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núm. 71 del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 
001540800CF88F0001AD. 
 
Atès que en data 15 de maig de 2019 es va requerir al titular documentació per tal 
d’informar de la llicència d’obres, la qual ens ha fet arribar posteriorment en data 11 
de desembre de 2019. 
 
Vist l’informe de data 11 de desembre de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE 
a la llicència d’obres 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 l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 17 de desembre de 2019. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; 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. 86/2019, de 20 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. 16/2019, presentada pel Sr. J. I. G., per tal 
de realitzar la tala d’un gran pi mort dins la parcel·la de la masia anomenada Cal 
Giró i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 71 del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

D’acord amb la zona d’actuació i distància del pi respecte de la carretera BP-2126 i 
segons indicacions del Sr. N. G., zelador de Carreteres de la Diputació de Barcelona, 
previ a la realització dels treballs, caldrà que us poseu en contacte amb ell, al telèfon 
699------. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb import mínim de 50 €): 50,00 €  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 50,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1 % en sòl no urbanitzable): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (mínim) 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 42/2019. 
 
La proposta presentada és del següent tenor literal: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. B. M. V., en data 1 de 
desembre de 2019 i amb núm. de RE 1578, per tal de realitzar les obres consistents 
en l’anivellació i explanació d’una finca agrícola per a la seva millora, sense 
aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 29, parcel·la 1 (subparcel·la “e”), 
d’una superfície de 2,83 hectàrees, en sòl no urbanitzable agrícola de denominació 
d’origen Penedès, al municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 
08084A029000010000OO. Segons documentació tècnica redactada i signada per 
l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T. 
 
Vist l’informe de data 16 de desembre de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE 
a la llicència d’obres 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 l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 17 de desembre de 2019. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; 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. 86/2019, de 20 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. 42/2019, presentada per la Sra. B. M. V., 
per tal de realitzar les obres consistents en l’anivellació i explanació d’una finca 
agrícola per a la seva millora, sense aportació de terres de l’exterior, situada al 
polígon 29, parcel·la 1 (subparcel·la “e”), d’una superfície de 2,83 hectàrees, en sòl 
no urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, al municipi de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
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1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la 
parcel·la 1, del polígon 29, subparcel·la “e”(àmbit grafiat en els plànols adjunts). 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de 
Font-rubí: 

- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les 
precaucions pertinents en relació al paisatge. 

- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, 
s’haurà de mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny. 

- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les 
aigües, caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no 
restaran afectades les finques colindants ni els terrenys situats aigües avall. 

- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement 
horitzontals. 

- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els 
talussos s’hauran de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es 
podran utilitzar materials d’obra. 

- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà 
el traçat dels camins existents i les línies d’instal·lacions existents.                                                 

3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents 
fefaents, serà de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts. 

Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents: 
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin 

conreats amb conreu anual. 
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb 

línia perpendicular al camí. 
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  

aquesta quan l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí. 
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els 
camins de la xarxa bàsica, i de 3,5 m,  en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En 
aquesta franja de protecció no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals 
d’instal·lació... 

 

4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. 
Per tant, caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí 
contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas 
contrari, caldrà tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb 
allò establert en el punt 1.d de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de 
protecció de carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part 
de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona 
d’influència d’algun torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels 
torrents, caldrà el perceptiu informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres 
indrets o excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació 
d’un altre tipus de documentació. 
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9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament 
de Cultura i adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen 
l’article 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del 
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, 
TELEFÒNICA, ...) o altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua 
potable, de clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, 
notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines 
municipals. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 170,00€ (2,83Ha) 
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2019. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a 
una hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera. 
                                                                                                                 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 43/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. F. H., en data 2 de 
desembre de 2019 i amb núm. de RE 1587, per tal de realitzar les obres consistents 
en el condicionament d’un edifici annex existent a la finca anomenada Cal Turró i 
situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 46 del municipi de Font-rubí; segons 
referència cadastral 002040100CF88F0001RD. Segons document redactat i signat 
per l’enginyer agrònom Antonio E. N. R. 
 
Vist l’informe de data 11 de desembre de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE 
a la llicència d’obres 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 l’informe jurídic emès per la secretària-interventora accidental, segons les dades 
obrant en aquesta Corporació, de data 17 de desembre de 2019. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i 
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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. 86/2019, de 20 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. 43/2019, presentada pel Sr. J. F. H., per 
tal de realitzar les obres consistents en el condicionament d’un edifici annex existent 
a la finca anomenada Cal Turró i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 46 del 
municipi de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà aportar: 
 
Donat que la documentació tècnica no està visada pel corresponent col·legi professional, 
caldrà aportar: 
-   Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil del tècnic director de les obres. 
- Certificat emès pel corresponent col·legi oficial, conforme el tècnic redactor de la 
documentació tècnica aportada a data de la present, es troba col·legiat. 
-   I que la propietat signi la documentació gràfica del document tècnic. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Caldrà que la retirada i trasllat de l’amiant, es realitzi d’acord amb l’estudi aportat 
signat pel tècnic i per empresa inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc 
d’Amiant) i que un cop finalitzada l’obra, s’aporti el corresponent certificat emès per la 
mateixa. 

- Caldrà donar compliment a allò previst en el punt 1 de l’art.51 de la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, on els materials, els sistemes constructius, el volum i 
la tipologia aparents de les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis 
de l’àmbit territorial on siguin emplaçats. 

- Caldrà donar compliment a allò previst en el punt 2 de l’art.108 - Edificis i usos fora 
d’ordenació i volum disconforme, de la mateixa llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost. 

- 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. 

 
NOTA IMPORTANT: 
Us informem que es responsabilitat del/s titular/s comunicar a l’ajuntament l’activitat que es vol 
desenvolupar en l’àmbit objecte de la present llicència d’obres i que caldrà que sol·licitin visita amb 
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l’enginyer assessor municipal per tal d’assessorar-los al respecte dels tràmits i documents a 
presentar. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 11.213,27 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 13.343,79 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 346,94 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 80,06 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 439,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 133,44 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 153,34 € (dipositat a centre gestor 
autoritzat).  

 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE SENSORS PEL TELECONTROL DEL DIPÒSIT DE CAL 
JANOT (EXP. M35-2019 I G439/2019). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 5 de febrer de 2019 i, mitjançant el recurs de codi 19147 del 
catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona d’enguany, es va demanar un ajut 
per a poder connectar el dipòsit de Cal Janot a la xarxa de telecontrol d’aigua que 
disposa l’Ajuntament per tal d’evitar els constants desplaçaments de l’operari en 
vehicle per a fer els controls pertinents. 
 
Atès que, s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a 
l’expedient: FRANCISCO JESÚS HERRERA BACA, MONT. Y MANT. DEL 
PENEDES, SCCL. i INSTAL·LACIONS JARAMILLO, SL., segons criteri tècnic, 
l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha 
estat INSTAL·LACIONS JARAMILLO, SL. per un import de 3.436,00 euros i 721,56 
euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 17 de desembre de 2019, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
 
Atès que, en data 17 de desembre de 2019, s’ha emès informe per part de la 
secretària interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en 
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relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i 
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre 
l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen 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, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 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 subministrament i serveis per a la instal·lació de 
sensors pel telecontrol del dipòsit de Cal Janot, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista INSTAL·LACIONS JARAMILLO, SL. (NIF 
B62412614) per un import de 3.436,00 euros i 721,56  euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 31 
de desembre de 2019. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 3.436,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 161-21011 del vigent pressupost; atès que al tractar-se d’una 
actuació per al servei municipal d’aigua, l’IVA és desgravable per a aquesta 
Corporació i va a la partida extra pressupostària d’IVA, en aquest cas suportat. 
 
QUART.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 

SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS I DE 
SONORITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LES FESTES DE NADAL 2019. 
 
La proposta presenta és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar activitats i 
sonorització d’actuacions per a les festes de Nadal 2019 els dies que s’indiquen a 
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continuació; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i 
Agermanament de data 17 de desembre de 2019: 

- Taller de tions, 21 de desembre de 2019. 
- Sonorització del concert solidari, 26 de desembre de 2019. 
- Material de so pel concert solidari, 26 de desembre de 2019. 
- Sonorització per la cavalcada de Reis, 5 de gener de 2020. 
- Sonorització pel taller de Dj’s i pel concert a La Barraca, 5 i 24 de gener de 

2019. 
 
Atès que la contractació dels serveis d’esbarjo, culturals i esportius (92000000-1) es 
troba regulada als articles 25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic; i qualificats com a contractes privats. 
 
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació, 
en defecte de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I 
del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
supletòriament les restant normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes 
de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant 
als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant, 
també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta als articles 17, 
308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
 
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, sobre les contractes menors. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient a: 

• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL. pel taller de tions, per un 
import de 450,00 euros i 94,50 euros d’IVA. 

• ALBERT REDONDO (ARTENVIU SERVEIS CULTURALS) per la sonorització 
del concert solidari, per un import de 165,00 euros i 34,65 euros d’IVA. 

• ALBERT REDONDO (ARTENVIU SERVEIS CULTURALS) pel material de so 
pel concert solidari, per un import de 155,00 euros i 32,55 euros d’IVA. 

• ALBERT REDONDO (ARTENVIU SERVEIS CULTURALS) per la sonorització 
de la cavalcada de Reis, per un import de 100,00 euros i 21,00 euros d’IVA. 

• F.I.F. DOMONT, SL. per la sonorització del taller de Dj’s i el concert a La 
Barraca, per un import de 800,00 euros i 168,00 euros d’IVA 

 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en 
les aplicacions pressupostàries 338-22609 (festes populars) i 337-22612 (infància i 
joventut). 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals 
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació 
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de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació del taller de tions, amb l’empresa CENTAÑO 
MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L., amb NIF B-58878604, per al dia 21 de 
desembre de 2019, amb un cost total de 544,50 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar la contractació de: 

- Sonorització del concert solidari, 26 de desembre de 2019. 
- Material de so pel concert solidari, 26 de desembre de 2019. 
- Sonorització per la cavalcada de Reis, 5 de gener de 2020. 

amb ALBERT REDONDO (ARTENVIU SERVEIS CULTURALS), amb un cost total 
de 508,20 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la contractació de la sonorització pel taller de Dj’s i pel concert a La 
Barraca, amb l’empresa F.I.F. DOMONT, SL., N.I.F. B61311866, per als dies 5 i 24 
de gener de 2020, amb un cost total de 968,00 euros, IVA inclòs. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa total de 2.020,70 euros amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 338-22609 i 337-22612. 
 
Cinquè.- Notificar l’acord als interessats. 
 
Sisè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Setè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINT-I-SISÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
D’ADHESIÓ A L’ACORD D’ADQUISICIÓ DELS VEHICLES I SERVEIS DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 
2016.02).  
 
La proposta que es presenta davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que l’ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM 
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
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Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre 
de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses seleccionades.  
 
Atès que, en data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les 
diferents entitats mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a 
l’apartat anterior.  
 
Donat que, en data 7 de novembre la prorroga va ser aprovada en virtut de la 
Resolució de la central de Contractació de l’ACM i en data 15 de gener del 2019 es 
formalitza la primera pròrroga de conformitat amb la clàusula 10 del PCAP 
s’estableix que estableix un any de durada fins al 15 de gener de l’any 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat d’adquirir un vehicle per al servei 
municipal d’aigua. 
 
L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per 
les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del 
CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 concordants 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. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02). 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  ALD AUTOMOTIVE SA. 
del be i serveis següents: 
 
“VEHICLE OFERTAT: 1 (29547190) 
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NISSAN NAVARA Doble Cab. 2.3 dCi 120 kW (160CV) Visia 
Durada contracte: 48 mesos 
Quilòmetres any: 10.000 kms 
Quilòmetres a 4 anys: 40.000 kms. 
Preu vehicle: 570,26 € al mes/vehicle IVA exclòs. 
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0295 euros/km sense IVA 
Pagament quilòmetres per excés: 0,0443 euros/km sense IVA. 
Opció estimada de compra a 48 mesos: 15.388,50 euros més IVA. 
Equipament inclòs: Enganxall, Extintor, Cateifes Goma i Extintor. 
 
Cobertures Contracte: 
Manteniment - Reparacions Premium 
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa) 
Gestió de multes 
Asistencia Carretera 24 hores 
Vehicle de reemplaçament a les 24 h fins a la finalització de reparació tipus F1 
 
Assegurança: 
Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció.” 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 570,26 euros 
(IVA exclòs) que s'imputarà, si s’escau, dins del pressupost municipal de l’any 2019, 
a càrrec de l'aplicació pressupostària 161-20300. Atès el caràcter plurianual de la 
mateixa, aprovar les despeses econòmiques dels exercicis successius de vigència 
del conveni amb el següent detall d’anualitat, import i aplicació pressupostària: 
 

ANUALITAT PARTIDA IMPORT 
2020 161.20300 6.843,12 € 
2021 161.20300 6.843,12 € 
2022 161.20300 6.843,12 € 
2023 161.20300 6.843,12 € 

 

L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada de la contractació resta condicionada 
a l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ALD 
AUTOMOTIVE SA.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 20:37 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària accidental, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 


