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

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 16 de novembre 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/la regidor/a: 
 

• 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 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 20:03 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 devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal.  
4. Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal. 
5. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’any 2022 del municipi de Font-rubí. 

 

6. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. C. R. C. del servei de teleassistència, en 
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios 
Sociosanitarios, SL. 

7. Proposta d’aprovació de la declaració de caducitat de l’expedient de la llicència d’obres 
núm. 12/2018. 

8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 142/2021. 
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9. Proposta d’aprovació del canvi de nom del permís municipal ambiental exp. 4/2021 
(ACT 2004/02). 

10. Proposta d’atorgament d’un ajut econòmic a la Fundació La Marató de TV3. 
11. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la 

Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí i aprovació del conveni regulador. 
12. Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu de renovació de part de la xarxa 

d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de la Rubiola i els dipòsits 
de Cal Janot, exp. 440/2021. 

13. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la primera pròrroga 
de l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01), 
exp. 445/2021. 

14. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per al sanejament 
i pintura de la façana de la Llar d’Infants municipal Els Pinells (exp. M42-2021 i 
G437/2021). 

15. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament de gasoil per als edificis 
municipals (exp. M43-2021 i G438/2021). 

16. Precs i preguntes. 
17.  

                                                        
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 2 de novembre 
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 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, en data 2 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar al punt tercer 
la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat: 
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Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa Fiança 

J. O. R. Festa particular 30/10/2021 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

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

Peticionari Fiança 

J. O. R. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, per a 
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifiquen,  amb la 
documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic corresponent per a l’esmentada cessió, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 

ANNEX 
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Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Preu 
públic fiança 

A. I. N. M. Festa particular 20/11/2021 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2022 DEL 
MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Organisme de Gestió Tributària ha presentat per a l’any 2022 una proposta de 
calendari fiscal que pretén, d’una banda, facilitar al màxim als contribuents el pagament dels 
tributs locals mitjançant la potenciació de les domiciliacions bancàries i, d’una altra, no 
perjudicar els interessos econòmics dels municipis apropant les dates finals dels períodes de 
cobrament a les dates establertes per fer efectives les transferències quinzenals als 
Ajuntaments. 
 
Vistes les dates proposades per l’Organisme de Gestió Tributària, que són les que es detallen 
a continuació: 
 

 
CONCEPTE Data inici Data final 

Impost Béns Immobles Urbans – No Domiciliats 02/05/2022 05/07/2022 
Impost Béns Immobles Urbans – 1a. Fracció - Domiciliats  02/05/2022 
Impost Béns Immobles Urbans – 2a. Fracció - Domiciliats  03/10/2022 
Impost Béns Immobles Rústics – No Domiciliats 02/05/2022 05/07/2022 
Impost Béns Immobles Rústics construïts – No Domiciliats 02/05/2022 05/07/2022 
Impost Béns Immobles Rústics – 1a. Fracció - Domiciliats  02/05/2022 
Impost Béns Immobles Rústics construïts – 1a. Fracció - Domiciliats  02/05/2022 
Impost Béns Immobles Rústics – 2a. Fracció - Domiciliats  03/10/2022 
Impost Béns Immobles Rústics construïts – 2a. Fracció - Domiciliats  03/10/2022 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 04/03/2022 05/05/2022 
Impost sobre Activitats Econòmiques 16/09/2022 16/11/2022 
Taxa gestió residus domèstics no domiciliats 02/05/2022 05/07/2022 
Taxa gestió residus domèstics – 1a. Fracció - Domiciliats  02/05/2022 
Taxa gestió residus domèstics – 2a. Fracció - Domiciliats  03/10/2022 
Taxa gestió residus comercials no domiciliats 02/05/2022 05/07/2022 
Taxa gestió residus comercials– 1a. Fracció - Domiciliats  02/05/2022 
Taxa gestió residus comercials– 2a. Fracció - Domiciliats  03/10/2022 
Taxa per clavegueram 02/05/2022 05/07/2022 
Taxa cementiri municipal 01/09/2022 04/11/2022 
Taxa subministrament d’aigües – 4t.trimestre 2021 25/03/2022 26/05/2022 
Taxa subministrament d’aigües – 1r. Trimestre 2022 23/06/2022 26/08/2022 
Taxa subministrament d’aigües – 2n. Trimestre 2022 26/08/2022 26/10/2022 
Taxa subministrament d’aigües – 3r. Trimestre 2022 25/11/2022 26/01/2023 

 
Atès que, des de serveis econòmics, s’ha presentat també una proposta de calendari fiscal 
dels tributs que no es troben delegats en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
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Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 
Reglament general de recaptació. 
 
Vist allò que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Vist allò que disposa l’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Corporacions locals. 
 
Per tot això, en virtut de la delegació conferida a aquesta Junta de Govern Local per Resolució 
de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, s'acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Donar la conformitat a la proposta de Calendari Fiscal del municipi de Font-rubí per 
a l’exercici 2022, quant a tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Segon.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regit en l’exercici 2022, quant a tributs no 
delegada la seva gestió, establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma 
següent: 
 

 
CONCEPTE 

Data inici Data final i de 

càrrec de rebuts 

domiciliats 

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de 
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

20/07/2022 20/09/2022 

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públics amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa 

20/07/2021 20/09/2022 

 
Tercer.- Publicar l’edicte d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la Província i 
exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
 

Quart.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. C. R. C. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
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“En data 8 de novembre de 2021 i NRE 1515, la Sra. C. R. C. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava, atès que no en farà ús pel 
seu ingrés en una residència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 8 de 
novembre de 2021, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de teleassistència 
en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios, 
S.L. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, 
de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. C. R. C. del servei de teleassistència en la modalitat Bàsica 
de Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios, SL, d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 8 de novembre 
de 2021. 
 
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. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE 
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 12/2018. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“En data 13 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la llicència d’obres 
exp. núm. 12/2018 sol·licitada per CELLER CAN SURIOL DEL CASTELL, S.L., per realitzar 
les obres consistents en la construcció d’un aparcament soterrat obert a la finca anomenada 
Can Suriol del Castell i situada al barri Grabuac núm. 12  del municipi de Font-rubí. 
 
En data 22 d’octubre de 2019 es va sol·licitar una pròrroga de l’inici de les obres, i que es va 
concedir a la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2019 fixant una data màxima 
d’inici de les obres el 13 de maig de 2020. 
 
En data 22 d’agost de 2021 el Sr. F. S. C. en representació de CELLER CAN SURIOL DEL 
CASTELL, S.L. sol·liciten l’ampliació de la llicència d’obres exp. 12/2018 per adequar-hi un 
espai per emmagatzematge. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 38.1 del decret 64/2014 i segons informe emès per l’arquitecte 
municipal en data 4 de novembre de 2021 s’ha realitzat inspecció ocular i no consta que s’hagi 
iniciat les obres.  
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
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del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atesa la Resolució 
de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de la llicència d’obres núm. 12/2018, iniciat a 
sol·licitud de CELLER CAN SURIOL DEL CASTELL S,L.. 
 
Segon.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Tercer.- Comunicar a l’interessat que en cas que es vulgui executar les obres, caldrà efectuar 
una nova sol·licitud de llicència d’obres. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 142/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. I. G. C., en data 6 d’abril de 
2021 i amb núm. de RE 564, per tal de realitzar les obres consistents en fer una rampa d’accés 
per a vehicles a la finca anomenada Cal Pastor i situada al barri Mas Moió núm. 18 del municipi 
de Font-rubí i amb referència cadastral 08084A029000110000OE. 
 
Vist els requeriments enviats en data 18 de maig de 2021 i NRS67 i posteriorment en data 6 
de juliol de 2021 i NRS113, els quals van ser contestats amb la corresponent documentació 
en data 7 d’octubre de 2021 i NRE1364. 
 

Vist l’informe de data 4 de novembre de 2021 de l’arquitecte 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 10 de novembre de 2021. 
 
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. 142/2021, presentada per la Sra. M. I. G. C., per tal 
de realitzar les obres consistents en fer una rampa d’accés per a vehicles a la finca 
anomenada Cal Pastor i situada al barri Mas Moió núm. 18 del municipi de Font-rubí. 
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Observacions: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres haurà 
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. 

 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i, si es produeixen 
residus, aportar l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la 
construcció. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA:   100,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 2.60 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA  I PLACA: 52,60 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS: (1% en S.N.U.): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 

 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL PERMÍS MUNICIPAL 
AMBIENTAL EXP. 4/2021 (ACT 2004/02). 
 
La proposta sotmesa a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Atès que, amb data 18 d’octubre de 2021 (NRE 1413) la Sra. I. O. C., en nom i representació 
de GEDI GESTIÓ I DISSENY, S.C.C.L., va presentar una comunicació de canvi de titularitat 
del permís municipal ambiental per desenvolupar una activitat de casa de colònies concedida 
a la mercantil ILLOT ENTRE VINYES, S.L., segons canvi de nom aprovat per la Junta de 
Govern Local de data 14 de gener de 2014 a la finca situada al barri Els Pujols núm. 9 d’aquest 
municipi, adjuntant la documentació requerida per a aquest tràmit. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 21 d’octubre de 2021, on 
informa favorablement al canvi de nom del permís municipal ambiental, atès que es mantenen 
els requisits que propiciaren la concessió del permís municipal ambiental de l’activitat. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert en els articles 
72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i d’acord amb el que preveu el Decret de l’alcaldia núm. 86/2019, 
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de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a 
aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Concedir a favor de l’empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY, S.C.C.L. el canvi de nom 
del permís municipal ambiental exp. 4/2021 (ACT 2004/02), de casa de colònies, a la finca 
situada al barri Els Pujols núm. 9 d’aquest terme municipal, que consta a nom de ILLOT 
ENTRE VINYES, S.L., amb les mateixes característiques que el permís originari. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació de l’exp. 4/2021 (ACT 2004/02) del 
canvi de nom, d’acord amb l’article 6.13 de l’Ordenança Fiscal núm. 8, per import de 100,00 
euros. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC A LA FUNDACIÓ LA 
MARATÓ DE TV3.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que la Marató de TV3, que es celebrarà el diumenge 19 de desembre de 2021, es 
dedicarà a recollir fons per la recerca en l’àmbit de la Salut Mental i que cada any aquesta 
Corporació col·labora amb aquesta entitat amb una aportació econòmica. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient en l’aplicació 
pressupostària 231-48022. 
 
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de participació en la gestió 
de l’atenció primària de salut i que poden exercir activitats complementàries com les relatives 
a la sanitat, d’acord amb el que preveuen els articles 66.3.i) i 71.1.e) 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. 
 
Vist el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 
Subsidiàriament, 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). 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, 
de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’atorgament d’una aportació econòmica a la Fundació La Marató de TV3, 
per import de 475,00 euros, per a donar suport a l’edició d’enguany dedicada a recaptar fons 
per a la recerca en l’àmbit de la Salut Mental. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-48022 
del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada Fundació i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A LA SOCIETAT DEL BALL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí 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 2021. 
 
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.  
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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.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Societat del 
Ball de Guardiola de Font-rubí, amb NIF G58840257, per un import de VUIT-CENTS VINT-I-
CINC EUROS (825,00 €), destinada a l’organització de concerts de temporada, d’acord amb 
les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
és el següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA SOCIETAT DEL BALL DE 

GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ DE L’ANY 2021 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. M. S. E., major d’edat, actuant en nom i representació de la Societat del Ball de Guardiola de Font-
rubí, amb CIF G58840257, amb domicili a efectes de notificacions a l’Av. Catalunya núm. 45 del nucli de Guardiola de 
Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat SOCIETAT del BALL de Guardiola de Font-rubí va presentar, en data 2 de novembre de 2021 i NRE 
1.494, 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 2021, per a l’organització de concerts de temporada al municipi. 
 
II. Que la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí és una entitat formada per membres voluntaris que treballen 
preparant activitats diverses en les quals s’inclouen l’organització de concerts de temporada (o d’altres a concretar), 
amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta d’oci i la participació de la gent gran al municipi. 
 
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible 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 la Societat del Ball de Font-rubí 
per a l’organització de concerts de temporada i el foment de la participació del veïnat, en especial la gent gran, en 
el seu temps de lleure al municipi. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a LA SOCIETAT DEL BALL de Guardiola de Font-rubí amb un import de VUIT-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS (825,00 €), 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: 
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La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats programades 
pel beneficiari, relatives a l’organització de concerts de temporada i el foment de la música al municipi, les quals es 
duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2021. 
 
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 2022, 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 2021. 
 
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 2021. 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.” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
(825,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48035 del pressupost de l’exercici 2021, 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 Societat del Ball 
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de Guardiola 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 a la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí. 
 
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. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE EXECUTIU DE 
RENOVACIÓ DE PART DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA I DE 
DISTRIBUCIÓ ENTRE EL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA I ELS DIPÒSITS DE CAL JANOT”, 
EXP. 440/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atesa la necessitat de procedir a la renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua en 
alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot. 
 
Donat que l’Agència Catalana de l’Aigua, el febrer d’enguany, va obrir convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta, en la sol·licitud de la qual s’hi havia d’adjuntar documentació tècnica 
suficient que definís l’actuació a fer. 
 
Atès que, en el termini establert a la convocatòria per presentar les sol·licituds, no hi havia 
temps suficient per a fer una contractació menor de serveis per a la redacció del Projecte de 
l’obra esmentada, es va sol·licitar pressupost del cost de redacció de la documentació tècnica 
necessària i es va encarregar la seva redacció a l’enginyer industrial V. B. S. 
 
Vist que el pressupost per a la redacció de la documentació tècnica ascendeix a 2.950,00 
euros més 619,50 euros d’IVA, i vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que 
preveu l’article 25 de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2021, respecte a les 
despeses inferiors a 3.006 euros.  
 
Atès que, en data 11 de novembre de 2021, s’ha emès informe per part de la Secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considera que 
la motivació de la necessitat del projecte resulta suficient. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el ROAS, el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local,  i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de renovació de part de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal 
Janot”, redactat per V. B. S., amb un pressupost de licitació de 160.043,47 euros i 33.609,13 
euros d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte bàsic i executiu d’obres a informació pública pel període 
de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el tauler d’edictes, a la seu electrònica de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Acordar l’autorització i disposició de la despesa de redacció de la documentació 
tècnica, que ascendeix a 2.950,00 euros més 619,50 euros d’IVA, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 161.22706.”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBÍ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01), 
EXP. 445/2021. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el 
Consorci Català pel desenvolupament local. 
 
Donat que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses 
seleccionades següents:  
 
ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 
LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22. 
NOVATILU SL pel lot 2.1.  
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 
2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4 i 2.3.5. 
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CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 
2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CM SALVI SL pel lot 2.1. 
 
SACOPA SAU pel lot 2.1. 
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.  
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 
2.3.15. 
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 3.10, 3.12, 
3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
ELECNOR SA pel lot 4.1.  
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
 
Atès que, en data 27 de maig de 2019, es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, GESTIÓ 
D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, 
INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA,  MIATEC 
INNOVA SL,  NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX 
SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, 
MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, 
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN 
SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY 
SERVICE.  
 
Atès que, en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 
2019, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat 
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en 
qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es 
subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se 
les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre 
de 2019. 
 
Donat que, en data 18 de gener de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM acordà 
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2017.01), per un període addicional de 12 mesos. 
 
Atès que, en data 22 de febrer de 2021, s’aprovà definitivament la primera pròrroga de l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic 
(Expedient 2017.01) per un període addicional de 12 mesos més,  des del 27 de maig de 2021 
fins a 29 de maig de 2022, excepte amb l’empresa SACOPA SAU. La formalització es va dur 
a terme el 7 d’abril de 2021. 
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Atès que l’Ajuntament de Font-rubí necessita canviar diverses llumeneres del municipi. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

• Articles 227 i ss. de la nova 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 i articles concordants 
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de 
la nova LCSP.  

 

• Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

 

• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 

 

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 

• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 
energètica en enllumenat públic associats a les entitats locals de Catalunya aprovats 
per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 

 
D’acord amb l’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 en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i de 
conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la primera pròrroga de l’Acord marc 
de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.01).  
 
Segon.- Aprovar la contractació amb l’empresa adjudicatària UTE ETRABONAL ETRALUX 
dels bens següents:  
 

Lot Subministrament i instal·lació Quantitat Import (sense IVA) 
Import Total (amb 

IVA) 

2.2.5 Llumeneres Dunna, ambiental urbana, 30W 
67 

unitats 
217,04 €/unitat 

14.541,68 €/euros 
17.595,43 euros 

 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 17.595,43 euros 
que s'imputarà, dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 165-21004. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària UTE ETRABONAL 
ETRALUX i a l’ACM.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
D’OBRES PER AL SANEJAMENT I PINTURA DE LA FAÇANA DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL ELS PINELLS (EXP. M42-2021 I G437/2021). 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que, és necessària la contractació d’obres per a la realització dels treballs de sanejament 
i pintura de la façana de la llar d’infants municipal Els Pinells ja que, actualment, està força 
malmesa. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient: SERGI 
RABELLA GOL, LLOPART PINTURA & DECORACIÓ, SL. i RAÜL NAVARRETE MORENO, i 
que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest 
ajuntament ha estat LLOPART PINTURA & DECORACIÓ, S.L., per un import de 4.315,50 
euros i 906,26 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 9 de novembre de 2021, 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 9 de novembre de 2021, 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 d’obres per a treballs de sanejament i pintura a la façana de 
la llar d’infants municipal Els Pinells, mitjançant el procediment del contracte menor, al 
contractista LLOPART PINTURA & DECORACIÓ, S.L. (NIF B66656919), per un import de 
4.315,50 euros i 906,26 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 5.221,76 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 326-21203 del vigent pressupost.  
 
TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
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SISÈ.- 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. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER ALS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. M43-2021 I 
G438/2021). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern 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’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient: COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U., SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. 
(PETROCAT) i  ESTACIÓ DE SERVEI LA GRANADA, S.L., i que, segons criteri tècnic, 
l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat 
SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. (PETROCAT), per un import de 0,6813 euros 
per litre de gasoil i 0,1431 euros per litre d’IVA. 
 
Atès que, en data 10 de novembre de 2021, 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 10 de novembre de 2021, 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 menor de subministrament de 8.000 litres de gasoil a 
SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. (PETROCAT), per un import de 0,6813 euros 
per litre de gasoil i 0,1431 euros per litre d’IVA, que ascendeix a un import total de 5.450,40 
euros i 1.144,58 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa per un import total de 6.594,98 euros, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 323-22103, 326-22103, 330-22103, 342-22103 i 920-22103 del 
vigent pressupost. 
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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. 
 
 
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 de dos 
expedients de contractació menor. 

 
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. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL  SERVEI DE TELEFONIA FIXA, MÒBIL, DADES I INTERNET (FIBRA ÒPTICA) PER 
ALS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. M39-2021 I G396/2021). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent tenor literal: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, davant el mal funcionament de la centraleta telefònica i 
de les connexions que disposava, el mes de febrer del 2020 es va adherir a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions del consorci Localret, en concret als lots que 
es detallen a continuació: 

• Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades 
• Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades 

El consorci Localret preveia establir una pluralitat de criteris d’adjudicació en la contractació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu. 
 
Donat que a principis de setembre de 2021 la centraleta de telefonia de l’Ajuntament de Font-
rubí es va cremar, deixant a l’ens sense possibilitat d’establir cap connexió amb l’exterior ni 
entre personal laboral municipal. Atès que el consorci Localret encara no te finalitzada la 
contractació del servei al qual l’ajuntament s’havia adherit, es fa necessari contractar aquest 
servei, mitjançant contracte menor, fins que Localret finalitzi el procés de la contractació, 
previst cap el mes de juny de 2022.   
 
Atès que disposar del servei de telefonia, per una administració pública, és una necessitat i 
no es pot estar sense aquest servei massa temps perquè afectaria a la majoria de serveis 
públics que es presten, l’Ajuntament de Font-rubí es va posar en contacte amb l’empresa 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL. (XTA), l’única empresa que 
actualment pot donar aquest servei, la qual es va comprometre a instal·lar una nova centraleta, 
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amb connexió telefònica entre els diferents edificis municipals mitjançant fibra òptica 
instal·lada per dita empresa en un termini molt curt, que es va complir perfectament. 
 
Donat que la centraleta té un cost de manteniment, que els terminals són de lloguer i que tant 
el consum de connexió a internet (fibra òptica), com els de telefonia fixa i mòbil, són mensuals, 
l’empresa XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL. (XTA) ha presentat un 
pressupost d’aquestes despeses per un import de 612,25 euros i 128,57 euros d’IVA, d’acord 
amb el següent detall: 

• Fibra òptica PROFESSIONAL AJUNTAMENT      125,00 €/mes s/IVA 
• Fibra òptica RESIDENCIAL CASAL DE JOVES    32,23 €/mes s/IVA 
• Fibra òptica RESIDENCIAL CENTRE RECREATIU  32,23 €/mes s/IVA 
• Fibra òptica RESIDENCIAL LLAR INFANTS     32,23 €/mes s/IVA 
• Fibra òptica RESIDENCIAL MAGATZEM MUNICIPAL 32,23 €/mes s/IVA 
• Fibra òptica RESIDENCIAL CAL CINTET      32,23 €/mes s/IVA 
• CENTRALETA PREMIUM           59,00 €/mes s/IVA 
• TARIFA PLANA 4000 MINUTS         58,00 €/mes s/IVA 
• 25 TERMINALS GXP1628             100,00 €/mes s/IVA 
• 1 TERMINAL GXP 2160              7,00 €/mes s/IVA 
• 1 TERMINAL C530IP               5,00 €/mes s/IVA 
• 10 LÍNIES MÒBILS ULL DE LLEBRE       97,10 €/mes s/IVA 
*Establir que els consums extres de centraleta i de les línies mòbils es facturaran a part, mensualment, un cop 
es conegui el cost. 

 
Atès que al mes de setembre la despesa no va ser total, l’empresa XARXES DE 
TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL. (XTA) ha presentat un pressupost específic 
d’aquest més per un import de 342,18 euros i 71,86 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 16 de novembre de 2021, 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 16 de novembre de 2021, 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 del servei de telefonia fixa, mòbil, dades i internet (fibra 
òptica) per als edificis municipals fins que Localret finalitzi el procés de la contractació, 
establert cap el mes de juny de 2022, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. (XTA), NIF núm. 
B65892200, per un import aproximat de 9.000,00 més IVA, tenint en compte els consums 
extres de centraleta i de les línies mòbils que es facturaran un cop conegut el cost. En cap cas 
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s’excedirà del màxim anual de 15.000,00 euros sense IVA permès per la Llei de Contractació 
Pública per a un contracte menor de serveis. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació del servei de telefonia fixa, mòbil, 
dades i internet (fibra òptica) per als edificis municipals. El codi CPV és el següent: 64200000-
8 (serveis de telecomunicacions). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 10.890,00 
euros, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:  

• 920-22713 Contracte de manteniment serveis generals  Ajuntament, 
• 920-20501 Lloguer centraleta telefònica i telèfons Ajuntament, 
• 326-22200 Servei de telecomunicacions llar d’infants, 
• 330-22200 Servei de telecomunicacions centre recreatiu, 
• 337-22200 Servei de telecomunicacions Cal Cintet i local de joves, 
• 920-22200 Servei de telecomunicacions ajuntament i magatzem municipal. 

 
QUART.- Establir el pagament mitjançant la presentació de factures amb periodicitat mensual, 
expedida pel contractista o proveïdor i conformada pel regidor responsable del contracte, un 
cop realitzada la prestació del període, excepte la primera factura que serà de l’import 
corresponent als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL ELS PINELLS (EXP. M44-2021 I G456/2021). 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Donat que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29/07/2021, 
va aprovar la inclusió de nous recursos en el catàleg 2021, entre els quals s’hi trobava un ajut 
per a l’adquisició de materials i equipaments per a l’estimulació sensorial, la detecció precoç i 
el desenvolupament integral d’infants de les escoles bressol i les escoles d’educació especial.  
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí va procedir a sol·licitar aquest ajut per a poder dotar 
d’aquest tipus de material la llar d’infants municipal Els Pinells i, mitjançat Decret de 
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 29/10/2021, s’ha concedit a aquesta 
Corporació un ajut econòmic de 4.106,40 euros. 
 
Atès que és necessària la contractació d’aquest subministrament per tal de poder dotar la llar 
d’infants d’aquest material tant estimulador i vital per als infants, i urgent per a poder complir 
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amb el termini d’execució de l’actuació establert per la Diputació de Barcelona, que és el 
31/12/2021. 
 
Donat que el termini entre la notificació de la resolució de la concessió de l’ajut (03/11/2021) i 
el d’execució de l’actuació (31/12/2021) és molt curt i que la directora de la llar d’infants del 
municipi de Font-rubí només disposa del catàleg d’una empresa que subministri el material en 
el que està interessada, només s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa HERMEX IBÈRICA, 
S.L., segons consta a l’expedient, la qual ha presentat una oferta per un import de 4.025,00 
euros i 845,25 euros d’IVA.  
 
Atès que, en data 16 de novembre de 2021, 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 16 de novembre de 2021, 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 menor de subministrament per a l’adquisició de materials i 
equipaments per a l’estimulació sensorial, la detecció precoç i el desenvolupament integral 
d’infants per a la llar d’infants municipal Els Pinells a HERMEX IBERICA, S.L., amb NIF núm. 
B66629494, per un import de 4.025,00 euros i 845,25 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició de material per a la llar d’infants 
municipal Els Pinells. El codi CPV és 39162100-6 (material pedagògic). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 4.870,25 euros, 
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost: 

• Partida 326-62503 per un import de 3.393,72 euros i 712,68 euros d’IVA. 
• Partida 326-22611 per un import 631,28 euros i 132,57 euros d’IVA 

 
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar les factures i tramitar el 
pagament, si escau, d’acord amb el detall següent: 

• Factura per un import de 3.393,72 euros i 712,68 euros d’IVA. 
• Factura per un import 631,28 euros i 132,57 euros d’IVA 

 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DIVUITÈ.- 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 
20:38 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


