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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 8 DE JUNY DE 2021 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 8 de juny de 2021 es reuneix la JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i 
LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de Recursos 
Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

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

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

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora 
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:43 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 concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la modalitat de 

titular no conductor, al Sr. A. J. B. (exp. 238/2021). 
4. Proposta d’aprovació de la baixa del permís municipal ambiental de l’activitat d’allotjament 

rural independent, exp. núm. 2005/08. 
5. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 9 del sector Calvari 

del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 233/2021. 
6. Precs i preguntes. 
                                                        

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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 25 de maig de 
2021, 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.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, AL SR. A. J. B. (EXP. 
238/2021).  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 27 de maig de 2021, la Sra. S. J. B., en representació del Sr. A. J. B., ha 
sol·licitat en aquesta Corporació la concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en 
la modalitat de titular no conductor.  
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 31 de 
maig de 2021, en el qual informa que cal expedir la targeta d’aparcament per a minusvàlids 
en la modalitat de titular no conductor al Sr. J.  
 
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.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Concedir la targeta d’aparcament per a minusvàlids al Sr. A. J. B., en la modalitat de 
titular no conductor, exp. núm. TNC/08085/2021/00002/1554F amb data de caducitat 
31/05/2023, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-
rubí, de data 31 de maig de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns. 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL PERMÍS MUNICIPAL 
AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT D’ALLOTJAMENT RURAL INDEPENDENT, EXP. NÚM. 
2005/08. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Antecedents 
 
1. En data 8 de novembre de 2005 es va legitimar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, l’activitat dedicada a allotjament rural independent, a la finca anomenada Cal Parera i 
situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 34 a favor de la Sra. M. S. G. 
 
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus efectes, 
atès que la Sra. M. S. G., en data 24 de maig de 2021, ha sol·licitat que es doni de baixa 
l’expedient d’activitat de referència, aportant per justificar-ho la declaració censal de la baixa 
de l’Agència Tributària. 
 
Consideracions legals 
 
1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els casos 
en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que habiliten per al 
funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que estiguin subjectes a 
condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes finalitzen per les causes 
previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben la renúncia voluntària per part del 
titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós per qualsevol causa. 
 
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en aplicació de 
l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta de Govern Local, per Resolució 
d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny. 
 
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar la pèrdua dels efectes del Permís Municipal Ambiental, expedient 
número 2005/08, corresponent a l’activitat d’allotjament rural independent, a la finca 
anomenada Cal Parera i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 34, actualment titularitat 
de M. S. G., per les raons exposades a l’antecedent segon d’aquesta resolució. 
 

Observacions: 
- El titular de l’activitat té l’obligació de retirar tots aquells rètols i/o indicacions. 

 
SEGON.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior serà 
executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació, termini que té la 
consideració de període d’audiència per tal que la persona interessada pugui manifestar el 
que consideri convenient. Si es formulen al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà 
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suspesa fins a la seva resolució i notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà 
immediatament executiva.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 9 DEL SECTOR CALVARI  DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER, EXP. 233/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 13 de maig de 2021 (NRE 746), formulada per la Sra. N. A. 
F., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Calvari número 9, del Cementiri 
de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. M. F., difunt des de l’any 2020.  
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació 
de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 9 del sector Calvari del cementiri 
de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. N. A. F. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de 
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
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 per motius de terminis 
de tramitació. Es tracta de l’acceptació d’una subvenció i de l’adhesió a un acord marc de 
contractació. 
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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. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 17 de desembre de 2020, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les obres i/o actuacions de 
reforma, millora i manteniment d’equipaments cultures locals. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí va presentar sol·licitud de la subvenció per a portar a terme 
la reforma dels serveis del Centre Recreatiu “La Cooperativa” per un import de 47.876,68 
euros, d’acord amb la memòria valorada de l’actuació a realitzar. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de maig de 2021, 
ha aprovat la resolució de l’atorgament dels ajuts i a l’Ajuntament de Font-rubí se li han 
concedit 42.671,42 euros. 
 
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquest ajut, és necessària l’acceptació expressa 
d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, per tal de dur a 
terme la reforma dels serveis del Centre Recreatiu “La Cooperativa”, per import de 42.671,42 
euros. 
 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests recursos 
econòmics i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ AL 
CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 
2019.03).  
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
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“Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 
1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb 
el següent detall d’empreses seleccionades: 
 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
 

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
 

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a 
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la 
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord 
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 
 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va 
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient 
de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment 
amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les 
empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor 
de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la 
fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual 
per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA 
CLIENTES SAU pel lot 3.  
 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries 
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
5.- Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, des de l’any 2015, està adherit a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2012/01) 
 
Fonaments de Dret.- 
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Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 
la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen 
el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en 
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 
de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es 
podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun. 
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat del municipi de Font-rubí, ordenats per lot, que 
s’inclouen al contracte: 
 

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 
Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 
1 ES0031408143168001WT0F 2.1A  
2 ES0031405689528002MR0F 2.1 DHA  
3 ES0031408026944001EZ0F 2.0A  
4 ES0031405939082001CK0F 2.0A  
5 ES0031405958490001TT0F 2.0A  
6 ES0031408307595001GT0F 2.0A  
7 ES0031405813947003HL0F 20 DHA  
8 ES0031405926597001VL0F 2.0A  
9 ES0031405904355001DP0F 2.0A  
10 ES0031405719441001NM0F 2.0A  
11 ES0031405488135001WZ0F 2.0A  
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12 ES0031405904355002DD0F 2.0A  
13 ES0031408340836001JC0F 20 DHA  
14 ES0031405719290001WT0F 20 DHA  
15 ES0031408442068001XG0F 20 DHA  
16 ES0031405813947002HH0F 20 DHA  
17 ES0031405945107001FX0F 20 DHA  
18 ES0031405813931001JW0F 20 DHA  
19 ES0031405689461001NE0F 20 DHA  
20 ES0031405719397002PM0F 20 DHA  
21 ES0031405951058001LJ0F 20 DHA  

 

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS 

 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 
1 ES0031405719309001TW0F 3.0A  
2 ES0031405488190001RK0F 3.0A  
3 ES0031405864486001SJ0F 3.0A  
4 ES0031405689528001MT0F 3.0A  
5 ES0031405955985001ZE0F 3.0A  
6 ES0031408404691001BM0F 3.0A  

 

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 

 
LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1    
2    
3    
...    

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes 
les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 
dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades 
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec 
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 
regulació vigent.   
 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa Energia SAU. -
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica-, que s’imputarà dins el pressupost municipal de l’any 2021 i 2022.  
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Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment a 
través d’EACAT i al correu electrònic centraldecompres@acm.cat).” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VUITÈ.- 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 
20:59 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. 
 
 
 
 


