
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31 DE MAIG DE 2016 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 31 de maig de 2016 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. 
XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

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

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

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

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i 
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. 
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 21:55 hores, una vegada comprovada per la 
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article 
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer 
els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
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3. Proposta d’autorització de la celebració de la 16a. Fira de caça del Penedès. 
4. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la renovació de la targeta d’aparcament per 

a minusvàlids en la modalitat de titular no conductor de la Sra. C. F. T. 
5. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la renovació de la targeta d’aparcament per 

a minusvàlids en la modalitat de titular no conductor del Sr. J. M. F. 
6. Proposta d’autorització d’una tirada al plat als camps de Can Maginet el dia 6 

d’agost de 2016. 
7. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’unes 

pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota”. 
8. Proposta d’aprovació de la devolució de l’ICIO de la llicència d’obres exp. núm. 

99/2010. 
9. Proposta d’atorgament de subvencions a diverses entitats municipals. 
10. Proposta d’aprovació, si s’escau, per autoritzar al Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès l’actuació sobre els terrenys en els quals es realitza l’execució del 
Projecte FEDER 2014-2020.  

11. Proposta d’adjudicació a Munar, Hijosa i Monguió, SL del contracte menor del 
servei de socorrisme de la piscina municipal, temporada d’estiu 2016. 

12. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 11/2016. 
13. Precs i preguntes. 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de maig 
de 2016 amb aquesta esmena, i donat que no es formula cap observació per part dels 
presents, el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
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Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
 

 
TERCER.- PROPOSTA PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CEL EBRACIÓ DE LA 
16ena FIRA DE CAÇA DEL PENEDÈS. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada pel Sr. J. R. S., mitjançant escrit de data 20 de maig de 2016, 
Registre d’entrada núm. 483, sol·licitant autorització pels dies 6 i 7 d’agost de 2016 per 
a la celebració de la Fira de Caça del Penedès al Bosc de Cal Maginet. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar la celebració de la Fira de Caça del Penedès al Bosc de Cal 
Maginet els propers dies 6 i 7 d’agost de 2016. 
 
Segon.-  Condicionar aquesta autorització a la tramitació i obtenció, per part de 
l’Associació de Fires de Caça del Penedès, de la resta de permisos i autoritzacions 
d’altres administracions que siguin legalment exigibles. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la part interessada. 
 

L’Alcalde-president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 23 de maig de 2016” 
 

 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REN OVACIÓ DE LA 
TARGETA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS EN LA MODALI TAT DE 
TITULAR NO CONDUCTOR DE LA SRA. C. F. T. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“En data 9 de maig de 2016 i NRE 427, la Sra. C. F. T. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament  per a minusvàlids en la modalitat 
titular no conductor, expedient núm. TNC/08035/2012/000006/9451K, que té caducada. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 23 
de maig de 2016, en el qual informa que la Sra. C. F. T.  reuneix tots i cadascun dels 
requisits per a la renovació de la targeta de què disposa, la qual caduca el proper 31 de 
maig de 2016. 
 
Vist el que preveu el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 29 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Renovar la targeta d’aparcament de la Sra. C. F. T. en la modalitat titular no 
conductor, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits, d’acord amb l’informe emès 
per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 23 de maig de 2016. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al sol·licitant i a la Treballadora Social, als efectes 
oportuns. 
 
L’alcalde-president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 23 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RE NOVACIÓ DE LA 
TARGETA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS EN LA MODALI TAT DE 
TITULAR NO CONDUCTOR DEL SR. J. M. F. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment: 
 
“En data 9 de maig de 2016 i NRE 428, el Sr. J. M. F.  ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament  per a minusvàlids en la modalitat 
titular no conductor, expedient núm. TNC/08035/2012/000005/3366M, que té caducada. 
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Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 23 
de maig de 2016, en el qual informa que el Sr. J. M. F. reuneix tots i cadascun dels 
requisits per a la renovació de la targeta de què disposa, la qual caduca el proper 21 de 
maig de 2016. 
 
Vist el que preveu el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 29 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Renovar la targeta d’aparcament del Sr. J. M. F. en la modalitat titular no 
conductor, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits, d’acord amb l’informe emès 
per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 23 de maig de 2016. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al sol·licitant i a la Treballadora Social, als efectes 
oportuns. 
 
L’Alcalde-president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 24 de maig de 2016” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ D’UNA TIRADA AL PLAT  ALS CAMPS DE 
CAL MAGINET EL DIA 6  D’AGOST DE 2016. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud formulada en data 20 de maig de 2016 (NRE 483) pel Sr. J. R. S., en 
nom i representació de l’Associació promotora de Fires de Caça del Penedès, en el que 
sol·licita autorització per a l’organització i celebració d’una tirada al plat el dia 6 d’agost 
d’enguany als camps de Cal Maginet del municipi de Font-rubí amb motiu de la 16ena 
Fira de Caça del Penedès. 
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En ús de les facultats que em confereix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 
esmentat, i d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Autoritzar a l’Associació promotora de Fires de Caça del Penedès per a la 
realització d’una tirada al plat als camps de Cal Maginet el dia 6 d’agost de 2016. 
 
SEGON.- Condicionar aquesta autorització a la tramitació i obtenció, per part de 
l’Associació de Fires de Caça del Penedès, de la resta de permisos i autoritzacions 
d’altres administracions que siguin legalment exigibles. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a l’Associació de Fires de Caça del Penedès. 
 
L’Alcalde-president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 24 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.  1 DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMEN T DE LA ZONA 
ESPORTIVA DE LA SITJOTA”. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
Vist que, en data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació a CONGERMI, S.L. de l’obra “Construcció d’unes pistes de pàdel i 
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”, per un 
import de 88.954,55 euros. 
 
Vista la certificació núm. 1, presentada en data 23 de maig de 2016, signada per la 
tècnica directora de l’obra I. R. Ll. i l’empresa adjudicatària, per un import de 34.086,51 
€ i segons el quadre següent:  
 

Pressupost 
adjudicació 

Executat 
període 

Executat 
anteriorment 

Pendent 
d’executar 
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88.954,55 € 34.086,51 € 0,00 € 54.868,04 € 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 25 de maig de 2016. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 26 de maig de 2016. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’unes pistes de pàdel i 
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”, per un 
import de TRENTA-QUATRE MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS (34.086,51€), presentada per CONGERMI, S.L. 
 
Segon .- Aprovar la factura núm. 20, de data 20/05/2016, de l’empresa CONGERMI, 
S.L., corresponent a la referida primera certificació. 
  
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  
 
Quart .- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Generalitat de 
Catalunya, atès que es tracta d’una actuació subvencionada pel PUOSC, actuació núm. 
MN 2012/1526. 
 
Cinquè .- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de maig de 2016 “ 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’I CIO DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 99/2010. 
 
La proposta presentada per la Junta de Govern és la que literalment es transcriu a 
continuació: 
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“Atès que, en data 8 de maig de 2012, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. M. 
R. V. la llicència municipal (exp. 99/2010) per tal de realitzar les obres consistents en la 
rehabilitació de la masia de Cal Cintet i situat al barri de Santa Maria de Bellver núm. 69 
al municipi de Font-rubí. 
 
Atès que, en data 27 de maig de 2015 i amb núm. de RE 521, la Sra. M. R. V. va 
sol·licitar l’arxivament de l’expedient ja que les obres no es duran a terme. I en data 12 
d’agost de 2015 i amb núm. de RE772 la Sra. M. R. V. sol·licita la devolució de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que ascendeix a la quantitat de 
6.036,97€. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 19 de maig de 2016, on es 
proposa a la Corporació la devolució de l’ICIO abonat, el qual ascendeix a la quantitat 
de 6.036,97 €. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 24 de maig de 2016. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Reconèixer el dret a la devolució de 6.036,97 euros a la Sra. M. R. V., en 
concepte de l’ICIO abonat en data 9/07/2012 , donat que queda justificat que les 
obres no s’han realitzat perquè han renunciat a la llicència d’obres majors 
(exp.99/2010), i atesos els informes tècnics que consten a l’expedient.  
 
Segon .- Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de la quantitat esmentada en 
concepte de devolució de l’ICIO aprovat a la Sra. R. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat als serveis 
econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 27 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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NOVÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVER SES ENTITATS 
MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vistes les diferents instàncies presentades per diverses entitats sense ànim de lucre, 
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les despeses que 
han de suportar aquestes entitats. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient. 
 
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). 
 
Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats 
que s’hi especifiquen. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 

1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a 
finançar les despeses derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant 
l’exercici 2016. 

2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a 
màxim el dia 31 de març de 2017 mitjançant la presentació de documentació que 
acrediti que s’han realitzat les despeses. 
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3. El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran 
avançaments o pagaments a compte. 

4. 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. 

5. El/la beneficiari/ària de la 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 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 de les 
activitats a desenvolupar. 

9. 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, si s’escau. 

10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la 
data de la notificació de la present resolució. 

11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX:  
 

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Comissió 
de Festes del barri de “Les Casetes”. 
Import atorgat: 325,00 euros. 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar 
amb les activitats d’aquesta secció de la Coordinadora. 

     Informe d’Intervenció: Favorable. 
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2. Sol·licitant: AMPA Escola Font-rúbia. 
Import atorgat: 350,00 euros. 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, curs 2016. 

     Informe d’Intervenció: Favorable. 
  
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde – president  
Font-rubí, 26 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
                    
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PER AUTORI TZAR AL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS L’ACTUACIÓ SOBRE ELS TERR ENYS EN ELS 
QUALS ES REALITZA L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE FEDER 201 4-2020. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
 
“Atesa l’obertura de la convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'operacions 
susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 
6, en els termes establerts en el Programa operatiu, i d'acord amb les bases 
reguladores que consten en l'annex de l’Ordre l’ Ordre GAH/45/2016, de 7 de març. 
 
Vist que, del contingut de l’expedient per a tramitació de dita sol·licitud d’operació 
susceptible de cofinançament FEDER, consta emesa certificació de data 31/05/2016 de 
disponibilitat dels terrenys on es realitza l’actuació per part de la secretària-interventora 
de l’ajuntament de Font-rubí. 
 
Atesa la necessitat d’atorgar el permís preceptiu al Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
per a actuar sobre dits terrenys, segons preveu el Projecte presentat, així com garantir-
li l’accés als esmentats terrenys durant tot el període d’execució i vigència del FEDER 
(5 anys després de finalitzar l’operació), 
 
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2011, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció 
del següents ACORDS: 
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Primer.-  Autoritzar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a actuar sobre els terrenys 
previstos en el Projecte d’eix 6 del FEDER 2014 – 2020 objecte de la sol·licitud de 
cofinançament, a efectes de l’execució de dites actuacions, així com garantir-li l’accés 
durant tot el període de vigència del FEDER. 
 
L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 13 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A MUNAR, HIJOSA I MON GUIÓ, SL DEL 
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE SOCORRISME DE LA PISC INA MUNICIPAL, 
TEMPORADA D’ESTIU 2016.  
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és la següent: 
 
“Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 20 d’abril de 2016, es va acreditar la 
necessitat d'aquest Ajuntament de realitzar la contractació del servei de socorrisme per 
a la piscina municipal, temporada d’estiu 2016. 
 
Atès que en l’expedient administratiu hi consten 3 pressupostos, les propostes dels 
quals són: 

- Esport i Lleure de l’Alt Penedès, SL: 7.299,60 € + 1.532,91 € (8.832,51 €) 
- Munar, Hijosa i Monguió, SL: 7.189,60 € + 1.509,82 € (8.699,42 €); 
- Salvament català, SL: 8.256,00 € + 1.733,76 € (9.986,76 €); 

 
Atès que amb data 27 de maig de 2016, es va emetre informe d'Intervenció, sobre 
l'existència de crèdit per a finançar la despesa que comporta la celebració del 
contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan 
competent per a contractar. 
 
Atès que amb data 27 de maig de 2016, es va emetre Informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la 
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Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor del servei de socorrisme de la piscina 
municipal, temporada d’estiu 2016 a MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ, SL, amb NIF núm. 
B43714922, per un import de 7.189,60 euros i 1.509,82 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir com a condicions específiques del contracte: 
- La durada del contracte serà del 18 de juny al 11 de setembre de 2016 (ambdós 
inclosos). 
- L’horari de prestació dels serveis serà de 11:00h a 19:00h (de dilluns a diumenge). 
- Les tasques que MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ, SL es compromet a dur a terme en 
l’horari esmentat són: 

• Prestació del servei de socorrisme en tot l’horari d’obertura de la piscina, 
solucionant les possibles incidències que es puguin donar amb els socorristes 
titulars (baixes, substitucions...). Tanmateix MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ, SL 
uniforma l’esmentat servei amb la finalitat de que els tècnics puguin ésser 
identificats pels usuaris de la piscina. 

• Tenir responsabilitat de la farmaciola, pel que fa d’higiene i cura dels materials 
que s’hi trobin. 

• Organització de la cadena de salvament. 
• MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ, SL contractarà una pòlissa de responsabilitat civil 

i un servei de riscos laborals. 
- Fer-se càrrec del pagament dels honoraris i dietes dels tècnics en salvament, així com 
de la contractació laboral dels mateixos i haurà de complir amb les obligacions respecte 
a la Seguretat Social. 
 
TERCER.- L'objecte del present contracte és: el servei de socorrisme en la piscina 
municipal, temporada d’estiu 2016. El codi CPV és el següent: 92000000-1, serveis 
d’esbarjo, culturals i esportius. 
 
QUART.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de socorrisme amb 
càrrec a la aplicació 337-22712 del Pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. En tot cas, la factura haurà de contenir els requisits establerts en 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre i que el codi DIR3 d’aquest Ajuntament és el 
L01080850. 
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SISÈ.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
de l’acord. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde 
Font-rubí, 27 de maig de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REL ACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 11/2016. 
 
Las proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Vista la relació de factures núm. 11/2016, de data 31 de maig de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 21.184,29 euros (vint-i-
un mil cent vuitanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 31 de maig de 2016. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases 
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern 
Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 11/2016, de data 31 de maig de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
21.184,29 euros (vint-i-un mil cent vuitanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims). 
 
Segon.-  Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents. 
 
Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 30 de maig de 2016” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
 

TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 22:45 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

 


