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Núm. Acta: 18/2020 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2020 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 29 de setembre de 2020 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 21:46 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària 
(article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es 
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta de baixa de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 

modalitat de titular no conductor,  concedida al Sr. J. L. P. 
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4. Proposta de concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 
modalitat de titular conductor, al Sr. M. H. 

5. Proposta de legalització d’obres no incloses en la llicència atorgada i de 
devolució de les fiances corresponents a la llicència d’obres, exp. núm. 
34/2015. 

6. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència 
d’obres exp. núm. 306/2020. 

7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 333/2020.  
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 36/2019. 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 308/2020. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 309/2020. 
11. Comunicació prèvia, annex III, expedient 2019/03 (ACT 2003/12), modificació 

permís ambiental de celler elaborador de vins i caves. 
12. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 

l’Institut d’Estudis Penedesencs i aprovació del conveni regulador.  
13. 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.  
14. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa 

al Club Esportiu Font-rubí i aprovació del conveni regulador.  
15. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció extraordinària per 

concessió directa a l’AMPERT – Associació contra el càncer i aprovació del 
conveni regulador.  

16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor per a l’adquisició 
de cadires per al Centre Recreatiu “La Cooperativa” (Exp. M31-2020 i 
G341/2020). 

17. 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 ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de 
setembre de 2020, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, 
el President la sotmet a votació. 
 
I sotmesa l’acta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
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 BAIXA DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, 
CONCEDIDA AL SR. J. L. P. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 22 de setembre de 2020 i NRE 1170, la Sra. A. C. S. ha sol·licitat en 
aquesta Corporació la baixa de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 
modalitat de titular no conductor, de què disposava el seu marit Sr. J. L. P., amb 
motiu de la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 
21 de setembre de 2020, en el qual informa que cal procedir a la baixa de la targeta 
d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de titular no conductor. 
 
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 de baixa la targeta d’aparcament per a minusvàlids concedida al Sr. 
J. L. P., en la modalitat de titular no conductor, exp. núm. 
TNC/08085/2018/00003/4547F, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora 
Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 21 de setembre de 2020. 
 
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 dels 
regidors assistents. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER 
A MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR CONDUCTOR, AL SR. M. H. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que, en data 17 de setembre de 2020 i NRE 1151, el Sr. M. H. ha sol·licitat a 
l’Ajuntament de Font-rubí la concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids 
en la modalitat de titular conductor, expedient núm. TC/08085/2020/00002/4827B. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H. en data 21 de setembre de 
2020, on proposa que es concedeixi al Sr. M. H. la targeta d’aparcament per a 
minusvàlids exp. núm. TC/08085/2020/00002/4827B amb data de caducitat 
21/09/2025, en la modalitat de titular conductor, atès que reuneix tots els requisits 
exigits per la normativa d’aplicació. 
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Vist el que disposa 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. 
 
Per 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.- Concedir al Sr. M. H., la targeta d’aparcament per a minusvàlids exp. núm. 
TC/08085/2020/00002/4827B amb data de caducitat 21/09/2025, en la modalitat de 
titular conductor.  
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als 
efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES NO INCLOSES EN LA 
LLICÈNCIA ATORGADA I DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES CORRESPONENTS 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 34/2015. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 30 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. F. 
M. A la llicència d’obres (exp. 134/2015) per realitzar les obres consistents en 
canviar teules, tancar part de la finca i arrebossar parets a la masia Cal Jan del Llop i 
situada al barri l’Alzinar núm. 28 del municipi de Font-rubí. En data 8 de novembre 
de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar una ampliació d’aquesta llicència 
d’obres per tal d’arranjar la totalitat de la coberta i arrebossar i pintar les façanes de 
la masia. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la 
corresponent fiança de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de 
residus de la construcció i demolició per un import de 150,00 €, les quals van ser 
ingressades al compte corrent de la Corporació en data 23 de juliol de 2015.   
 
Atès que en data 3 de gener de 2020 i amb número de registre d’entrada 4, el  Sr. F. 
M. A. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la 
llicència d’obres 34/2015, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 23 de setembre de 2020, en el 
qual informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que s’han realitzat 
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més obres en el tancat de la parcel·la i hi ha altres obres fetes a l’exterior de la 
masia que no estaven contemplades a la llicència d’obres atorgada. 
 
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.- Legalitzar les obres d’arranjament de l’exterior de la masia així com del 
tancat referent a la llicència d’obres, expedient 34/2015 atorgada al Sr. F. M. A. per 
realitzar obres a la finca anomenada Cal Jan del Llop i situada al barri l’Alzinar núm. 
28 del municipi de Font-rubí. L’increment es valora en aproximadament uns 10.000€ 
de més respecte de l’import previst en la llicència d’obres sol·licitada i concedida.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs; 
 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6% + 20%):  260 € + 52 € = 312,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350€) = 350,00 €.  
IMPORT CORRESPONENT IMPOST i TAXA: 662,00 € 
 
• D’acord amb l’article 6, del punt 6è de l’ordenança fiscal núm. 18: S’estableix una sanció per aquells que no 
sol·licitin la llicència urbanística en un 20% de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres, més la 
corresponent taxa del 3% del pressupost de referència, amb un mínim de 350€. 

 
Tercer.- Procedir, un cop liquidat l’ICIO i la Taxa urbanística de l’excés d’obra 
realitzada, a la devolució de la corresponent fiança de l’obra dels serveis dipositada, 
la qual ascendia a la quantitat mínima de 120,00 €, així com la devolució de la fiança 
de residus de la construcció i demolició per un import mínim de 150,00 €. 

 
Quart.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 306/2020. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 1 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local va atorgar a la 
Sra. M. M. J. la llicència d’obres municipal (exp. 306/2020) per realitzar les obres 
consistents en realitzar 45m² de paviment de formigó d’accés a l’habitatge anomenat 
Cal Ton Ventura i situat al barri Grabuac núm. 62 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la 
corresponent fiança de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, la qual va ser 
ingressada al compte corrent de la Corporació en data 16 de setembre de 2020. 
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Atès que, en data 16 de setembre de 2020 i amb número de registre d’entrada 1142, 
la Sra. M. M. J. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la 
llicència d’obres exp. 306/2020, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 23 de setembre de 2020, en el 
qual informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten 
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 
2020, es proposa a la Corporació la devolució de la fiança de les obres dels serveis 
dipositada, la qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €. 
 
Vist allò que disposa 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.- Aprovar la devolució a la Sra. M. M. J. de la fiança dipositada en concepte 
de garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a 
l’expedient de llicència d’obres núm. 306/2020.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
333/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. C. S., en data 9 de 
setembre de 2020 i amb núm. de RE 1123, per tal de realitzar les obres consistents 
en el tancament de la parcel·la situada al carrer Carrerada núm. 11 de Can Rovireta 
del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 6960012CF8866S0001XB. 
 
Vist l’informe de data 17 de setembre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en 
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat 
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, 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. 
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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. 333/2020, 
presentada pel Sr. J. C S., per tal de realitzar les obres consistents en el tancament 
de la parcel·la situada al carrer Carrerada núm. 11 de Can Rovireta del municipi de 
Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Caldrà donar compliment a allò establert en l’art.56 de les vigents NNSS de 
planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de data 18/10/2000, on les tanques del carrer o entre 
veïns seran opaques fins una alçada màxima d’1,00 m i la resta serà 
transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per damunt de la vorera o del 
terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica  vegetació d’arbust. 

- 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 haurà 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. així com allò definit 
en el Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre,  pel qual se modifica el Real 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat 
i controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 880,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 880,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 22,88 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 67,88 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
36/2019. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. B. B., en data 6 de 
novembre de 2019 i amb núm. de RE 1408, per tal de realitzar les obres consistents 
en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum monofàsica (4,48 
KWp/4,20KWn) a l’habitatge anomenat Cal Tonet del Serral i situat al barri Santa 
Maria de Bellver núm. 33 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 
08084A004000130000OS i segons estudi de viabilitat redactat per Grup EBM. 
 
Vist que, en data 6 de maig de 2020 i NRS 306, es va enviar el projecte a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè emetessin 
informe perceptiu, el qual vam rebre la resposta el 21 de juliol de 2020 i NRE 895 en 
la que  informen que, d’acord amb la disposició addicional 21a del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, incorporada a la Llei d’urbanisme mitjançant l’article 137.20 de la Llei 
5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, 
“el procediment d’atorgament de les llicències urbanístiques per a instal·lar panells 
solars a la cara exterior de la coberta o de les parets que envolten les obres 
implantades legalment en sòl no urbanitzable no està subjecte a l’informe preceptiu de 
la comissió d’urbanisme en el cas de les construccions i les dependències pròpies 
d’una activitat agrícola, ramadera o forestal, i dels habitatges familiars i les 
construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones temporeres 
que hi estiguin associades, d’acord amb l’article 47.6” . 
 
Vist l’informe de data 21 de setembre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de 
les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de 
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 22 de setembre de 2020. 
 
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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 36/2019, presentada pel Sr. J. B. B., per 
tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques solars 
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fotovoltaiques per autoconsum monofàsica (4,48 KWp/4,20KWn) a l’habitatge 
anomenat Cal Tonet del Serral i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 33 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: 7.177,45 € 
PRESSUPOST REVISAT: 7.177,45 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 186,61 € i si li apliquen el 50% de 
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 93,31 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 143,31 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *150,00 € 
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 dels 
regidors assistents. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
308/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. C., en data 27 de 
juliol de 2020 i amb núm. de RE 932, i posterior documentació aportada en data 7 
d’agost de 2020 i núm. de RE 993, per tal de realitzar les obres consistents en el 
canvi d’ús d’una capella a un habitatge unifamiliar situat al nucli urbà de Font-rubí de 
Baix s/n (antiga capella) del municipi de Font-rubí; amb referències cadastrals 
2481603CF8828S0001OG i 2481602CF8828S0001MG i segons projecte redactat i 
signat per l’arquitecte F. J. R. C. de R. C. A., S.L.P. i visat núm. 2020004010 de data 
30/07/2020. 
 
Vist l’informe de data 21 de setembre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres per a canvi d’ús sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el 
Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat 
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i 
demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 23 de setembre de 2020. 
 
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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 308/2020, presentada per la Sra. M. C., 
per tal de realitzar les obres consistents en el canvi d’ús d’una capella a un habitatge 
unifamiliar situat al nucli urbà de Font-rubí de Baix s/n (antiga capella) del municipi 
de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà: 
 

- Aportar còpia de l’agrupació de les finques registrals núm.739 i núm.2241 de 
Font-rubí, tal com diu el punt MD1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I 
CONDICIONANTS DE PARTIDA. 

- Aportar fitxa tècnica del sistema de depuració de les aigües residuals que 
s’instal·larà. 

- Aportar fotocòpia del CIF, NIF o alta censal del constructor o industrial que farà 
les obres. 

- I aportar una còpia a paper del projecte tècnic, signat pel tècnic i la propietat o 
promotor. 

 
Condicions de llicència - OBSERVACIONS: 

 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.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 CA0101 

- Quan es realitzi el replanteig de la tanca de la finca, caldrà tenir en compte 
l’expedient de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació d’una 
finca propietat de N., SLU, exp. Cert núm.14/2016, aprovat en Junta de 
Govern Local de data 26/07/2016, on de l’esmentada finca es segregava la 
zona amb clau 5a, de la part afectada per sistema viari (SV). Un cop 
replantejada la tanca en el terreny i abans d’iniciar-se les obres, caldrà 
comunicar-ho a l’ajuntament per tal que els serveis tècnics realitzin visita de 
comprovació “in situ”, per donar-ne el vistiplau. 

- 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: 38.093,67 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 38.093,67 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 990,44 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50,00 €): 228,56 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.231,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 761,87 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *156,53 € 
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 dels 
regidors assistents. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
309/2020. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. B. J. M., en data 9 
d’agost de 2020 i amb núm. de RE 1000, per tal de realitzar les obres consistents en 
canviar teules trencades de la coberta de l’habitatge anomenat Cal Cisteller i situat al 
barri de Montjuic núm. 1 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 
08084A037000350000OP. 
 
Vist l’informe de data 21 de setembre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de 
les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de 
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 22 de setembre de 2020. 
 
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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 309/2020, presentada per la Sra. B. J. M., 
per tal de realitzar les obres consistents en canviar teules trencades de la coberta de 
l’habitatge anomenat Cal Cisteller i situat al barri de Montjuic núm. 1 del municipi de 
Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

En cas que les obres comportin la reparació o substitució d’algun element 
estructural, caldrà aportar full d’assumeix de les obres, degudament signat per tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi professional (en cas de ser necessari), 
d’acord amb allò establert en l’art.21.2 de les vigents NNSS de planejament, 
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
data 18/10/2000. 
 
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. 

- 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 
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certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 500,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 500,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 13,00 € 
 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 63,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 0,00 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
ONZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III, EXPEDIENT 2019/03 (ACT 2003/12), 
MODIFICACIÓ DEL PERMÍS AMBIENTAL DE CELLER ELABORADOR DE VINS I 
CAVES. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. En data 27 d’abril de 2004 la Junta de Govern Local va concedir el permís 
municipal ambiental a C. D. C. S. D. C., S.L.. per a l’exercici d’una activitat dedicada 
a elaboració de vins i caves, situada a la masia Can Suriol del Castell del barri 
Grabuac núm. 12 d’aquest terme municipal, expedient municipal ACT-2003/12. 
 
2. En data 8 de novembre de 2019 i NRE 1447, i posterior modificació d’aquesta 
instància presentada en data 30 de març de 2020 i NRE 421, el Sr. F. S. C., en 
representació de C. D. C. S. D. C., S.L., presenta una comunicació prèvia ambiental 
per tal de realitzar una ampliació del permís, consistent en modificacions de les 
instal·lacions i obres realitzades als edificis de cellers. Segons projecte redactat i 
signat per l’enginyer agrònom R. N. M. de l’empresa L. E., S.L.P. 
 
3. En data 1 de setembre de 2020 l’enginyer assessor municipal emet informe de 
suficiència favorable a la comunicació prèvia abans esmentada segons projecte 
presentat. 
 
Fonaments de dret 
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- 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 
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 1.342,40 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 l’ampliació de l’activitat de celler 
elaborar de vi i cava,  expedient 2019/03 i núm. ACT-2003/12, a nom de C. D. C. S 
D. C., S.L., subjecta al Règim de Comunicació prèvia - Annex III - i ubicada a Can 
Suriol del Castell del barri Grabuac núm. 12 d’aquest municipi, amb efectes del dia 8 
de novembre de 2019 
 
Condicionada: 
 

- La sala polivalent, així com la cuina de menys de 20 kW d’equips susceptibles a 
provocar ignició, és complementària a l’activitat de celler. 

- Es recorda que el titular ha de disposar dels documents acreditatius de les 
inscripcions a registres de les instal·lacions sectorials que li són d’aplicació, com 
poden ser baixa tensió, instal·lacions tèrmiques (climatització i ACS) o d’altres. 

 
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.  
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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. 

 

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 1.342,40 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 571,20 m2  x 2 €/m2  .............    1.142,40 € 
                                             --------------- 
                                                     1.342,40 € 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat. 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per l’Institut d’Estudis Penedesencs 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 2020. 
 
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’Institut 
d’Estudis Penedesencs, amb CIF G-08885311, per un import de CENT CINQUANTA 
EUROS (150.00€), destinats a les activitats d’estudi i difusió de la història i la cultura 
en l’àmbit penedesencs. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
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de la qual és el següent: 
 

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

D’ESTUDIS PENEDESENCS PER L’ANY 2020 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. M. D. G. M., presidenta de l’Institut d’Estudis Penedesencs, major d’edat, actuant en 
nom i representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb CIF G08885311, amb domicili a efectes 
de notificació al carrer dels Ferrers núm. 54, baixos, de Vilafranca del Penedès (08720), 
 
DECLAREN: 
 

1. Que l’objectiu d’aquest ajuntament és donar suport i contribuir a la consolidació de les 
diverses activitats de les entitats que treballen al nostre municipi en el camp de la 
cultura. 

2. Que l’Institut d’Estudis Penedesencs té per objectiu treballar en l’estudi i difusió de la 
cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el d’aquest municipi en particular. 

3. Que aquest conveni es prorrogarà anualment per acord entre les dues parts. 
4. Que per tal de regular les relacions entre l’Ajuntament de Font-rubí i l’Institut d’Estudis 

Penedesencs durant l’any 2020, ambdues parts subscriuen aquest document amb les 
següents: 

 
CLÀUSULES: 
 
Primera: L’Institut d’Estudis Penedesencs es compromet a: 
 

1. Tenir present el patrimoni cultural del municipi en les seves activitats d’estudi, recerca i 
divulgació, especialment en l’actual projecte d’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del 
Penedès que està realitzant. 

2. Que en tots els impresos que anunciïn l’activitat subvencionada o en qualsevol altre mitjà de 
comunicació hi haurà de figurar “en conveni amb l’Ajuntament de Font-rubí”. 

3. Presentar a començament de l’any en curs una proposta d’activitats a realitzar i les seves 
condicions. 

4. Realitzar activitats al municipi: exposicions, conferències, presentacions de llibres,... 
5. Col·laborar en la potenciació cultural del municipi. 
6. La publicitat dels actes anirà a càrrec de l’entitat cultural. 
7. Lliurar a l’Ajuntament tres exemplars de cadascuna de les seves publicacions, segons el que 

s’hagi acordat. 
8. El compliment de la normativa vigent relativa a la política lingüística i del reglament per a l’ús 

de la llengua catalana de l’Ajuntament. 
 
Segona: L’Ajuntament de Font-rubí es compromet a: 
 

1.   Aportar la quantitat de 150,00 € a l’Institut d’Estudis Penedesencs destinats a les  activitats 
d’estudi i difusió de la història i la cultura en l’àmbit penedesencs i a la realització d’activitats 
en el municipi de Font-rubí, per a la realització de les activitats esmentades més amunt. 
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2.   Posar a disposició de l’entitat els mitjans de comunicació que estan als seu abast (ràdio, 
televisió i mitjans escrits) per tal de contribuir a una bona difusió de les activitats. 

 
3.   El pagament de l’import s’efectuarà per transferència bancària al número de compte de B. S. 

 
Tercera: L’incompliment del present Conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni. 
 
Xavier Lluch Llopart,             M. D. G. M., 
Alcalde – president Presidenta de l’Institut d’Estudis  
Ajuntament de Font-rubí Penedesencs  

 
Eva Puig Pérez, 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
 

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS 
(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48026 del pressupost de l’exercici 2020, 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’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
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’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
TRETZÈ.- 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 presentada és la següent: 
 
“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 2020. 
 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.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 CA0101 

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 (publicada al BOPB de data 6 
de juliol de 2015), 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 EUROS 
(800,00 €), 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 2020 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.  
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I de l’altra, la Sra. S. R. Q., major d’edat, amb NIF , 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 8 de setembre de 2020 i NRE 1.115, 
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 2020, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 

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 EUROS (800,00€), 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 2020. 
 
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 2021, 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 2020. 
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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. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2020.  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. 
 
Xavier Lluch Llopart    S. R. Q. 
Alcalde – president Presidenta de “l’AMPA  
Ajuntament de Font-rubí de l’escola Font-rúbia” 
   
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
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TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de VUIT-CENTS EUROS 
(800,00 €), amb càrrec a l’aplicació 323.48003 del pressupost de l’exercici 2020, 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 
Comissió de Festes. 
 
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.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA AL CLUB ESPORTIU FONT-RUBÍ I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la petició formulada pel C. E. Font-rubí per tal que li sigui concedida una 
subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà 
aquesta entitat durant l’any 2020. 
 
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. 
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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 al C. E. 
Font-rubí, amb CIF G-60925369, per un import de DOS MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA EUROS (2.250,00 €), destinada a cobrir la despesa de la inscripció del 
Club a la lliga de futbol de 3a. divisió catalana, al pagament de les fitxes dels 
jugadors, mutualitats i revisions mèdiques, arbitratges, quilometratge i material, 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 CLUB ESPORTIU 

FONT-RUBÍ PER L’ANY 2020 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, el Sr. J. M. B. V., major d’edat, amb NIF , 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 22 de setembre de 2020 i NRE 1178, 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 2020, per tal de 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.   
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A part de la pràctica esportiva, aquesta entitat s’encarrega anualment de l’organització del “Torneig de 
futbol sala estiuenc” del 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 regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb el C. E. Font-rubí 
en l’execució del projecte/activitat següent: 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. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà al C. E. FONT-RUBÍ amb un import de DOS MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA EUROS  (2.250,00€), 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 2020. 
 
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 2021, 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 2020. 
 
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. 
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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 2020. 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. 
 
Xavier Lluch Llopart              J. M. B. V. 
Alcalde – president Representant del C.E. Font-rubí  
Ajuntament de Font-rubí  
  
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA EUROS (2.250,00-,€), amb càrrec a l’aplicació 341.48015 del 
pressupost de l’exercici 2020, 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 al Club 
Esportiu de Font-rubí. 
 
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.    
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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 dels 
regidors assistents. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA PER CONCESSIÓ DIRECTA A “AMPERT – ASSOCIACIÓ 
CONTRA EL CÀNCER” I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta sotmesa davant la junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que la subvenció que l’Ajuntament de Font-rubí concedeix, anualment, a 
l’associació Ampert és de 300,00 euros, i donat que, per error, els anys 2019 i 2020, 
la subvenció atorgada a l’associació Ampert ha estat de 150,00 euros. 
 
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 a “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”, amb CIF G-64459001, 
per un import de TRES-CENTS EUROS (300,00 €), corresponent a la diferència dels 
imports erronis dels anys 2019 i 2020 i destinada entre d’altres, a donar suport al 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.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 CA0101 

pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia, 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 “AMPERT - 

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” PER L’ANY 2020 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. R. i R., major d’edat, amb NIF , actuant com a president, en nom i representació de 
“AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”, amb CIF G64459001, amb domicili a efectes de 
notificació al carrer Pere el Gran, núm. 32, 1r. de Vilafranca del Penedès (08720), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’ajuntament de Font-rubí, els anys 2019 i 2020, ha atorgat a l’entitat “AMPERT, ASSOCIACIÓ 
CONTRA EL CÀNCER” una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses 
ocasionades en la realització dels seus objectius, errònia. L’import de l’ajut ha estat de 150,00 euros 
en comptes dels 300,00 estipulats. 
 
II. Que l’entitat “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” té com a objectius prioritaris: 

- Donar suport al pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia. 
- Potenciar la participació de la població en els projectes proposats per aquesta associació. 
- Potenciar i desenvolupar una xarxa de transport personalitzat i comú per a totes les persones 

malaltes de càncer de l’Alt Penedès en tractament de radioteràpia en el servei públic, Institut 
Català d’Oncologia, ICO Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat.   

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 “AMPERT, 
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” en l’execució del projecte/activitat següent: donar suport al 
pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” amb un 
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import de TRES-CENTS EUROS (300,00€), per subsanar l’error dels ajuts concedits el 2019 i 2020 i  
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 2020. 
 
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 2021, 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 2020. 
 
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 2020. 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. 
 
Xavier Lluch Llopart    J. R. i R. 
Alcalde – president President d’“AMPERT, ASSOCIACIÓ 
Ajuntament de Font-rubí  CONTRA EL CÀNCER 

 
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES CENTS EUROS 
(300,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48021 del pressupost de l’exercici 2020, per 
fer front a la subvenció extraordinària 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’Associació Ampert. 
 
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 Ampert.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR PER A L’ADQUISICIÓ DE CADIRES PER AL CENTRE RECREATIU “LA 
COOPERTIVA” (EXP. M31-2020 I G341/2020). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la compra de cadires per al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”, donat que les existents estan força malmeses. 
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Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient: O. 
S. T., A. T. D. L. I.,SL. i E. T. P. L’O., SL. i que, segons criteri tècnic, l’empresa que 
ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat E. T. P. 
L’O., SL., per un import de 5.745,00 euros i 1.206,45 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 22 de setembre de 2020, 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 22 de setembre de 2020, 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 subministrament de cadires per al Centre 
Recreatiu “La Cooperativa”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista E. T. P. L’O., SL. (NIF), per un import de 5.745,00 euros i 1.206,45 euros 
d’IVA. 
 
SEGON.-  L'objecte del contracte actual és el subministrament de cadires per al 
Centre Recreatiu “La Cooperativa”. El codi CPV és el següent: 39113000-7 (seients i 
cadires diverses). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 
6.951,45 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-62500 del vigent 
pressupost.  
 
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. 
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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 dels 
regidors assistents. 
 
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, dos 
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que 
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’un expedient de contractació menor de 
subministrament de gasoil per al edificis municipals i la rectificació d’un acord de la 
Junta de Govern de data 1 de setembre de 2020. 
 
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. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PELS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. M32-2020 I 
G358/2020). 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que, és necessària la contractació de subministrament de gasoil per a poder 
tenir una bona climatització a diversos edificis municipals, durant la temporada 
hivernal. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, 
C. E. D. P., SAU., S. C. D. P., SA.  i  E. D. S. L. G., SL., segons criteri tècnic, 
l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha 
estat C. E. D. P., SAU. per un import de 0,383 euros per litre de gasoil i 0,0804 euros 
per litre d’IVA. 
 
Atès que, en data 29 de setembre de 2020, 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 29 de setembre de 2020, 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 
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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 subministrament de 15.000 litres de gasoil a C. E. D. P., SAU. 
per un import de 0,383 euros per litre de gasoil i 0,0804 euros per litre d’IVA, que 
ascendeix a un import total de 5.745,00 euros i 1.206,45 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar l’import total de 6.951,45 euros, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 323-22103, 326-22103, 330-22103, 342-22103 i 920-22103 del 
vigent pressupost. 
 
TERCER.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PREU 
D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, D’UNA 
CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER 
(NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS NÚM. 90). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 6 d’agost de 2020 (Registre d’entrada núm. 991), el Sr. J. M. L. 
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 90 del 
sector Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest 
municipi, de la seva propietat. 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 1 de setembre de 
2020 i punt 16è de l’ordre del dia, sobre l’adquisició de la titularitat de la construcció 
funerària (nínxol) núm. 90 del sector Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de 
Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. M. L., per import de 338,40 euros. 
 
Atès que, per error, el preu de compra del nínxol fixat era incorrecte, i en comptes de 
338,40 euros el preu correcte és de 289,20 euros; d’acord amb el que preveu el 
capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del municipi de Font-rubí, 
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aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de 2008 i vist l’article 
6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora de la taxa per 
prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local: 
 

PREU COMPRA NÍNXOL: 482,00 € 
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat) 192,80 € 
PREU TOTAL a pagar: 289,20 € 

 
Per tot això, vist l’article 109 de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre la rectificació d’errors, i 
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, es proposa l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Únic.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 1 de 
setembre de 2020, punt 16è de l’ordre del dia, en el punt relatiu al preu d’adquisició 
del nínxol, que és de 289,20 euros, quedant els acords de la següent manera: 
 

“Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 90 del sector 
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del 
Sr. J. M. L., per import de 289,20 euros. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (289,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del 
pressupost de l’exercici 2020. 
 

Tercer.- 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’interessat. 
 

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics 
de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels 
regidors assistents. 
 
DINOVÈ.- 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 22:42 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. 
 
 


