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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 10 DE MAIG DE 2022 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 10 de maig de 2022 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. 

• 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: 
 

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

 
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 accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 21:32 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. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús d’instal·lacions 

municipals, exp. 2022_10063. 
3. Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal, exp. 2022_10063. 
4. Proposta de cessió d’us de la bústia núm. 2 del mòdul de Semisó, exp. 2022_10034. 
5. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. A. R. P. del servei de teleassistència en la modalitat 

titular amb servei d’intensitat moderada de Diputació de Barcelona i servidor Televida 
Servicios Sociosanitarios S.L., exp. 2022_10037. 

6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal incorrecta exp. núm. 487/2021 
((2022_10023). 

7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 180/2022 (2022_10038). 
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 182/2022 (2022_10036). 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 404/2021 (2022_10047). 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 517/2021 (2022_10046). 
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11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 525/2021 (2022_10043). 
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 111/2022 (2022_10015). 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 115/2022 (2022_10044). 
14. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 122/2022 (2022_10040). 
15. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 137/2022 (2022_10042). 
16. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de la Sra. P. de l’expedient  de la 

llicència d’obres núm. 12/2009 (2022_10035). 
17. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment del Sr. L. de l’expedient  de la 

llicència d’obres núm. 464/2021 (2022_10016). 
18. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei d’un gestor 

d’expedients (exp. M13/2022 - 2022_14). 
19. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei de gravació del 

viatge a Rieux-Volvestre 2022 (exp. M14/2022 – 2022_10021). 
20. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 19 d’abril de 2022, 
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.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, EXP. 2022_10063. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, en la sessió de data 22 de febrer de 2022 en el punt 2n, i en la sessió de data 5 
d’abril de 2022 punt 2n, la Junta de Govern Local va aprovar la cessió d’ús d’instal·lacions 
municipals, les quals ja s’han realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material 
Taxa/ Preu 

Públic  Fiança 

J. Ll. C. Festa particular 23/04/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

L. P. R. Festa particular 09/04/2022 Cal Cintet 300,00 € 400,00 € 

Y. B. A. Festa particular 18/04/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

R. G. P. Festa particular 30/04/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
Vist que en aquestes quatre cessions, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el 
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
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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 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.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del local de 
Cal Cintet: 

Peticionari Fiança 
J. Ll. C. 100,00 € 
L. P. R. 400,00 € 
Y. B. A. 100,00 € 
R. G. P. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL, EXP. 
2022_10063. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“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 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.- 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 
 

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

Y. R. G. Festa 
particular 

22/04/2022 Cal Cintet 300,00 € 400,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 2 DEL MÒDUL DE SEMISÓ, 
EXP. 2022_10034. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. M. M. R., en data 19 d’abril de 2022 i amb registre 
d’entrada núm. 699, per a què aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al mòdul situat 
al barri de Semisó. 
 
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.- Cedir l’ús de la bústia núm. 2 de propietat municipal, situada al mòdul instal·lat al 
barri de Semisó, a la Sra. M. M. R., per a rebre el correu postal.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de concessió 
de la bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf cinquè de 
l’ordenança fiscal municipal núm. 7. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. A. R. P. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT TITULAR AMB SERVEI D’INTENSITAT 
MODERADA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.L. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 26 d’abril de 2022 i NRE 752, el Sr. A. R. P. ha sol·licitat en aquesta Corporació el 
servei de Teleassistència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data  26 d’abril 
de 2022, en el qual informa que el Sr. R. reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al 
servei de teleassistència en la modalitat titular amb servei d’intensitat moderada de la 
Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
 
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 d’alta al Sr. A. R. P. del servei de teleassistència en la modalitat titular amb 
servei d’intensitat moderada de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida Servicios 
Sociosanitarios S.L., atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei 
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 
26 d’abril de 2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL INCORRECTA EXP. 
NÚM. 487/2021. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. M. A. M. S. en nom de 
l’empresa ELECTRÒNICA MITJANS ENERGIA I TELECOMUNICACIONS, clienta Sra. I. M. 
R., en data 1 de desembre de 2021 i amb núm. de RE 1674, per tal de realitzar les obres 
consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques una part a la coberta de l’habitatge i 
una altra a una pèrgola, a la finca Cal Sala núm. 1 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí; amb referències cadastrals 7556702CF8875N0001RX i 
7556704CF8875N0001XX. Segons documentació tècnica redactada i signada per l’enginyer 
tècnic M. A. M. S. 
 
Vist els requeriments de documentació enviats en data 28 de desembre de 2021 i NRS298 i 
en data 21 de gener de 2022 i NRS15, els quals van fer contestats, en part, pel Sr. M. A. M. 
S. en data 17 de març de 2022 i NRE517. 
 
Vist l’informe de data 21 d’abril de 2022 de l’arquitecta municipal DESFAVORABLE a la 
comunicació d’obres sol·licitada, donat que no s’ajusta a la normativa urbanística de les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, doncs l’estructura de fusta que s’ha instal·lat es 
troba en planta segona, no ajustant-se als paràmetres urbanístics establerts en l’article 96 – Zona 
2. Suburbà de les vigents NNSS de planejament del municipi de Font-rubí. 
 
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 i segons 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. 
 
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.- No donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’obres núm. 487/2021, 
presentada per ELECTRÒNICA MITJANS ENERGIA I TELECOMUNICACIONS, per tal de 
realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques una part a la coberta 
de l’habitatge i una altra a una pèrgola, a la finca Cal Sala núm. 1 del nucli urbà de Guardiola 
de Font-rubí del municipi de Font-rubí, donat que les obres realitzades, no s’ajusten a les 
vigents NNSS de planejament de Font-rubí i altra normativa urbanística d’aplicació, d’acord 
amb l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 9.526,69 € 
PRESSUPOST REVISAT: 9.526,69 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 0,00 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€ amb una bonificació del 10%): 57,16 
€ (sense bonificació ja que no és favorable). 
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PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 57,16 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € *No es 
generen residus.  
 
Tercer.- Donat que les obres ja es troben realitzades, no sent aquestes legalitzables i per tant, 
sent manifestament il·legalitzables, s’iniciarà un procediment de protecció de la legalitat 
urbanística i de restauració de la realitat física alterada de les obres de construcció d’una 
estructura de fusta e instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sobre d’aquesta, a la finca 
situada a Cal Sala, núm.1, del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, en el municipi de Font-
rubí. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
180/2022 (2022_10038). 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. R. S. S. de l’empresa GADIC, 
S.L., en representació del Sr. R. G. C., en data 25 de març de 2022 i amb núm. de RE 569, 
per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada 
de l’habitatge situat a la plaça Santa Maria núm. 5 del nucli urbà del barri Santa Maria de 
Bellver del municipi de Font-rubí i referència cadastral 8268401CF8886N0001LB. Segons 
documentació tècnica presentada per l’enginyer industrial R. S. S. 
 
Vist l’informe de data 13 d’abril de 2022 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. 
 
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. 180/2022, presentada pel 
Sr. R. G. C., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la teulada de l’habitatge situat a la plaça Santa Maria núm. 5 del nucli urbà 
del barri Santa Maria de Bellver 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 
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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: 14.329,59 € 
PRESSUPOST REVISAT: 14.329,59 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 415,56 € 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 207,78 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50 € amb una bonificació del 10%): 77,38 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 285,16 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € *No es 
generen residus.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
182/2022 (2022_10036). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. S. A. L. R., en data 29 de març 
de 2022 i amb núm. de RE 590, per tal de realitzar les obres consistents en arrancar tres 
metres lineals de tanca de xipresos per col·locar-hi una porta d’accés per a vehicles al carrer 
de les Garrigues núm. 27 de la urbanització de Can Castellví del municipi de Font-rubí i 
referència cadastral 5187116CF8858N0001AL.  
 
Vist que, en data 19 d’abril de 2022 i NRS267, l’Ajuntament va enviar un requeriment de 
pressupost el qual va aportar el titular per correu electrònic en data 21 d’abril de 2022. 
 
Vist l’informe de data 21 d’abril de 2022 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 
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Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 182/2022, presentada pel 
Sr. S. A. L. R., per tal de realitzar les obres consistents en arrancar tres metres lineals de tanca 
de xipresos, per col·locar-hi una porta d’accés per a vehicles al carrer de les Garrigues núm. 
27 de la urbanització de Can Castellví del municipi de Font-rubí. 
 

OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques i 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 es portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 500,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 1.000,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 29,00 € 
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: 74,00 € 
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.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 404/2021 
(2022_10047). 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. D. R. O., en  representació de 
l’empresa TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION SAU, en data 6 d’octubre de 2021 i 
amb ID registre 1361, per tal de realitzar les obres consistents en el trasllat una carpa 
desmuntable provisional a la zona industrial Can Manou s/n al barri Grabuac i la Fanga del 
municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 9932207CF8893S0000QE. Segons 
documentació tècnica redactada i signada per l’enginyer industrial D. R. O. 
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Vist el requeriment de documentació enviat al titular en data 29 de desembre de 2021 i 
NRS303, el qual va ser respost en data 26 de gener de 2022 i ID registre 138. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 18 de febrer de 2022 en el que es proposa 
l’enviament de l’expedient a l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i requereix aclariment de la 
part d’incendis per part del titular. 
 
L’empresa TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION SAU aporta documentació 
sol·licitada en data 8 de març de 2022 i ID registre 426 i altre documentació complementària 
en data 29 de març de 2022 i ID registre 584. 
 
En data 14 de març de 2022 i NRE474 l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal envia informe 
favorable de canvi no substancial de trasllat d’una carpa. 
 
Vist l’informe FAVORABLE de l’enginyer municipal de data 14 d’abril de 2022. 
 
Vist l’informe de data 28 d’abril de 2022 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 tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 4 de maig de 2022. 
 
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. 404/2021, presentada per TECNICAS E 
INGENIERIA DE PROTECCION SAU, per tal de realitzar les obres consistents en el trasllat 
una carpa desmuntable provisional a la zona industrial Can Manou s/n al barri Grabuac i la 
Fanga del municipi de Font-rubí.  
 
Observacions fetes per l’OTAC al canvi no substancial de l’activitat: 
 

Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II l’establiment de l’empresa TIPSA, els 
corresponents controls posteriors de caràcter periòdic cada sis anys, segons els articles 68 i 
posteriors de la Llei 20/2009. Donat que el darrer control es va realitzar en data 14/09/2015 
cal portar a terme el control periòdic global de forma imminent. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 35.836,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 1.039,24 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 215,02 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.266,26 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en SU amb un mínim de 120€): 716,72 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (presentació certificat 
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aprofitament de runes)  
 
TAXA INFORME EMÈS PELS SERVEIS TÈCNICS COMARCALS: 124,80 €  
* aplicació taxa núm. 7 prestació dels serveis tècnics de prevenció i control ambiental d’activitats i de 
prevenció de seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
 
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. 517/2021 
(2022_10046). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. R. B. V. en representació del Sr. D. 
C. R., en data 16 de desembre de 2021 i amb ID registre 1757, per tal de realitzar les obres 
consistents en la construcció d’una piscina descoberta de 6mx3m a la finca situada al carrer 
Font de la Mina núm. 2 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi 
de Font-rubí, amb referència cadastral 6960708CF8866S0001KB. Segons documentació 
tècnica redactada i signada per l’arquitecte tècnic R. B. V. amb número de visat BDS363 de 
data 16 de desembre de 2021. 
 
Vist els requeriments de documentació enviats al titular en data 2 de febrer de 2022 i NRS34 
i 17 de març de 2022 i NRS96, els quals van ser contestats en data 17 de març de 2022 
NRE519 i en data 22 d’abril de 2022 per correu electrònic. 
 
Vist l’informe de data 28 d’abril de 2022 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 tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 4 de maig de 2022. 
 
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. 517/2022, presentada pel Sr. D. C. R., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta de 6mx3m a la finca 
situada al carrer Font de la Mina núm. 2 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
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- 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. 

 

Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar: 
 

-  Documentació Final d’obra expedida pel tècnic competent i models d’actualització 
cadastral. 

-  Fotografies de l’obra executada. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 6.000,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 174,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 236,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en SU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (presentació certificat 
aprofitament de runes)  
 
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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 525/2021 
(2022_10043). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“La Sra. B. G. de L. G de l’empresa Ingenieros Emetres, S.L.P., en representació 
d’EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, el 20 de desembre de 2021 i NRE 1770, ha 
sol·licitat autorització per realitzar les obres d’ampliació de potència de 1,5kW a 17,32kW a la 
xarxa de distribució elèctrica. La línia tindrà una canalització de 2 metres en total per terra i 
una estesa de 15 metres de línia subterrània i 90 metres de nova línia aèria de baixa tensió, 
a la zona Cal Xic del Via del barri l’Avellà al municipi de Font-rubí; segons projecte redactat i 
signat per J. T. E. amb núm. de visat 2021/02599 de data 15 de desembre de 2021. 
 
En data 30 de gener de 2022 i NRE 165 el sol·licitant aporta documentació complementària. 
 
Vist els requeriments d’informe favorable per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, enviats en 
data 2 de febrer de 2022 i NRS37 i en data 8 de març de 2022 i NRS79, i que va ser aportat 
per correu electrònic en data 13 d’abril de 2022. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals en data 14 i 21 d’abril de 
2022, però condicionat a: 
 

- Caldrà disposar les mesures de protecció de l’avifauna adients per a cada element de la 
instal·lació d’acord a l’establert en el Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost. 

- El sol·licitant obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 
terrenys afectats. 
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- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les llicències 
o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades.  

- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats. 

- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense la 
comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 

- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions 
dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en 
hores nocturnes. 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores 
de serveis que puguin ser afectats per les obres, adoptant les precaucions necessàries 
en cas que existeixin altres serveis. 

- Els residus generats a l’obra es gestionaran d’acord amb el que estableix el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

- Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
soterrada de conductors de BT i les línies de MT, d’acord a l’establert al REBT. 

- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions i, en tot cas, sempre seran superiors a 20 cm, prenent en qualsevol cas 
les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis 
afectades. 

- L’ocupació de la via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi 
els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà de qualsevol tipus. 

- En actuacions en rases, caldrà reparar el paviment afectat de manera que, un cop 
finalitzades les obres, resti amb les mateixes característiques de materials i 
compactacions en què es trobaven amb anterioritat a les obres. 

- D’acord a l’article 139.6 de les NNSS de Font-Rubí, els pals s’ha de situar a una distància 
mínima de 4 metres de l’eix del camí. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general en data 4 de maig de 2022. 
 
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. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 525/2021 presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, S.L.U. per tal de realitzar les obres d’ampliació de potència de 1,5kW a 17,32kW 
a la xarxa de distribució elèctrica. La línia tindrà una canalització de 2 metres en total per terra 
i una estesa de 15 metres de línia subterrània i 90 metres de nova línia aèria de baixa tensió, 
a la zona Cal Xic del Via del barri l’Avellà al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.663,30€ 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 135,24 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 27,98 €  
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA:  163,22 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 111/2022 
(2022_10015). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. G. C. S., en representació del 
Sr. P. J. B. G., en data 18 de febrer de 2022 i amb ID registre 307, per tal de realitzar obres 
de manteniment i conservació dels elements estructurals i reforma interior de la masia 
anomenada l’Antara i situada al barri l’Alzinar núm. 46 al municipi de Font-rubí, amb referència 
cadastral 08084A049000600000OD. Segons documentació tècnica redacta i signada per 
l’arquitecta tècnica G. C. S. i amb número de visat BDY227 de data 17 de febrer de 2022. 
 
Vista la documentació complementària aportada per la Sra. G. C. S. en data 28 de febrer de 
2022 i ID registre 373, 28 d’abril de 2022 i ID registre 769 i 4 de maig de 2022 i ID registre 
844. 
 
Vist l’informe de data 4 de maig de 2022 dels serveis tècnics municipals 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 tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 5 de maig de 2022. 
 
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. 111/2022, presentada pel Sr. P. J. B. G., per tal de 
realitzar les obres de manteniment i conservació dels elements estructurals i reforma interior 
de la masia anomenada l’Antara i situada al barri l’Alzinar núm. 46 al municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

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

- 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 
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el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat 
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 80.775,76 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 166.823,27 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 4.837,87 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.000,94 € 
PLACA: 12 € 
 

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 5.850,81 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 1.668,23 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: *670,92€ 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. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 115/2022 
(2022_10044). 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 21 de febrer de 2022 i NRE 326, l’empresa Excellence Field Factory, S.L.U., 
en representació de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., ha sol·licitat autorització per a la 
realització de les obres consistents en la substitució de tres tirants, dos suports de fusta i un 
suport de formigó així com també la instal·lació un nou tirant al barri la Massana i al carrer 
Mossèn Vicenç Marí, nucli de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí, segons 
plànols aprovats per J. S. V. i obra núm. 4445633. 
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 22 de març de 2022 i NRS 99, el qual va 
ser respost pel titular en data 7 d’abril de 2022 i NRE650. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 14 i 21 d’abril de 2022, 
i condicionat al compliment de les següents mesures:  
 

- S’obtindran les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys 
afectats. 

- La instal·lació de nous pals i tirants no malmetrà ni interferirà en conreus i arbrat 
existents. 

- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 
llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats 
públiques necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en 
les obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 

- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats.  
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- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció.  

- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les 
instruccions dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal 
s’il·luminaran en hores nocturnes. 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua 
potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les 
precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis. 

- Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord amb 
que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en qualsevol 
cas les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de 
serveis afectades.  

- L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi 
els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com papereres, 
bancs, etc. 

- Atesa la poca exactitud en la situació dels pals en el grafisme utilitzat, es recorda que 
quan es tracti de substitució d’elements, l’objecte de la llicència és la substitució, sense 
canvi d’ubicació, del pal i/o tirant existent. 

- D’acord a les NNSS del municipi, en cas de nova instal·lació de pals o tirants, aquests 
no podran estar situats ni envair l’espai de protecció dels camins rurals: 4 metres 
respecte l’eix del camí de xarxa bàsica i 3,5 metres respecte l’eix del camí en la resta. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 4 de maig de 2022. 
 
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 i segons l’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. 
 
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. 115/2022, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la substitució de tres tirants, dos 
suports de fusta i un suport de formigó així com també la instal·lació d’un nou tirant al barri la 
Massana i al carrer Mossèn Vicenç Marí, nucli de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-
rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
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122/2022 (2022_10040). 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. S. M. O. de l’empresa Grup Santi 
Mestres, S.L.P., en representació del Sr. J. J. C. S., en data 25 de febrer de 2022 i amb ID 
registre 360, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta de la granja situada al polígon 49 parcel·la 46 al municipi de Font-
rubí, amb referència cadastral 08084A049000460000OP. Segons documentació tècnica 
signada per l’enginyer tècnic industrial S. M. O. 
 
Vist l’informe de data 21 d’abril de 2022 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 tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 4 de maig de 2022. 
 
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. 122/2022, presentada pel Sr. J. J. C. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la 
granja situada al polígon 49 parcel·la 46 al municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
- Abans d’iniciar la instal·lació caldrà aportar l’assumeix del contractista de les obres. 
- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar la 

documentació final i fotografia de la instal·lació finalitzada. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 14.950,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 433,55 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 216,78 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 89,70 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 306,48 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (presentació certificat de no 
generació residus)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 137/2022 
(2022_10042). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 

 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. S. M. O. de l’empresa Grup Santi 
Mestres, S.L.P., en representació del Sr. J. C. M., en data 2 de març de 2022 i amb ID registre 
390, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la 
coberta de l’habitatge anomenat Ca l’Escalló i situat al barri la Massana núm. 9 al municipi de 
Font-rubí, amb referència cadastral 08084A026000390000OK. Segons documentació tècnica 
signada per l’enginyer tècnic industrial S. M. O. 
 
Vist l’informe de data 21 d’abril de 2022 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 tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 5 de maig de 2022. 
 
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. 137/2022, presentada pel Sr. J. C. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge anomenat Ca l’Escalló i situat al barri la Massana núm. 9 del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
 

- Un cop finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’ajuntament i aportar fotografies de 
finalització de la instal·lació. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 7.490,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 217,21 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 108,61 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 158,61 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (presentació certificat de no 
generació residus)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA SRA. 
P. DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 12/2009 (2022/10035). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 3 de març de 2009 i amb núm. de RE 293 la Sra. P. P. M. va sol·licitar una llicència 
d’obres per realitzar obres de reforma de l’habitatge situat al nucli urbà de les Cases Noves 
núm. 12bis al municipi de Font-rubí. 
 
En data 4 de juny de 2009 i NRS 616 es va fer un requeriment de documentació al titular, del 
qual no vam obtenir resposta.  
 
En data 21 d’abril de 2022 i NRE 720 la Sra. P. P. M. va presentar un escrit en aquesta 
Corporació comunicant que no es duran a terme les obres sol·licitades i demana que es 
procedeixi a l’arxivament d’aquest expedient.  
 
Vist l’informe del serveis tècnics emès en data 21 d’abril de 2022. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General en data 5 de maig de 2022. 
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atesa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar a la Sra. P. P. M. desistida del procediment de concessió de llicència d’obres 
exp. núm. 12/2009, sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin correspondre 
en un nou procediment posterior. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 22.630,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 22.630,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 0,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 135,78 €, sent el 50% la quantitat 
de 67,89 € 
D’acord amb el punt 3 de l’art.6.- Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 – TAXA PER 
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME, 
caldrà abonar la quantitat de 67,89 € (50% de la taxa, sent aquesta 135,78 €). 
 

Article 6.- Quota tributària. 
... 
3. En cas de que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst 
per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim 
d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de 
liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l’activitat s’hagués 
iniciat efectivament. 
... 

 
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada juntament amb els recursos pertinents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
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assistents. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DEL SR. 
L. DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 464/2021 (2022_10016). 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“En data 12 de novembre de 2021 i amb núm. de RE 1559 el Sr. V. D. M. en representació del 
Sr. J. A. L. R. va sol·licitar una llicència d’obres per la construcció d’una piscina al nucli urbà 
de Santa Maria de Bellver núm. 15 al municipi de Font-rubí. 
 
En data 27 de gener de 2022 l’arquitecte municipal va enviar un requeriment de documentació 
per correu electrònic al titular, el qual va donar resposta en data  28 de gener de 2022. 
 
En data 10 de març de 2022 i NRE 450 el Sr. V. D. M. en representació del Sr. J. A. L. R. va 
presentar un escrit en aquesta Corporació comunicant que no es duran a terme les obres 
sol·licitades i demana que es procedeixi a l’arxivament d’aquest expedient.  
 
Vist l’informe del serveis tècnics emès en data 2 de maig de 2022. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General en data 5 de maig de 2022. 
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atesa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar al Sr. J. A. L. R. desistit del procediment de concessió de llicència d’obres 
exp. núm. 464/2021, sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin correspondre 
en un nou procediment posterior. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 9.928,32 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 9.928,32 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 0,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 59,57 €, sent el 50% la quantitat 
de 29,79 €, per tant, caldrà abonar la quantitat mínima de 50,00 €* 
D’acord amb el punt 3 de l’art.6.- Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 – TAXA PER 
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 

Article 6.- Quota tributària. 
... 
3. En cas de que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst 
per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim 
d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de 
liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l’activitat s’hagués 
iniciat efectivament. 

... 
 
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL  SERVEI D’UN GESTOR D’EXPEDIENTS (EXP. M13-2022 – 2022_10014). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, és necessària la contractació del servei d’un gestor d’expedients per a poder 
tramitar i fer el seguiment integral de qualsevol expedient i document, a més de complir amb 
les normatives exigides per l'Administració (Llei 39/2015, Llei 40/2015, LOPD, Seguretat, 
Signatura electrònica, Arxivística, etc.).  
 
Atès que l’ajuntament, a principis de maig, disposarà i iniciarà tots els seus tràmits a través 
d’un gestor d’expedients que facilita la Diputació de Barcelona als municipis petits. 
  
Donat que el contracte amb l’empresa que ens ofereix el servei del gestor d’expedients actual 
finalitza el 31/05/2022 però, per tal de poder fer el traspàs de dades d’un gestor a l’altre amb 
temps suficient i sense presses, i poder consultar els expedients gestionats fins al moment,  
és necessari aquesta contractació fins a finals d’any mitjançant contracte menor.   
 
Atès el que comporta administrativament un canvi de programa i funcionament en aquest 
àmbit, i que el temps que es necessita disposar del servei és de mig any, només s’ha sol·licitat 
un pressupost a l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SL., que 
a més d’estar capacitada per a dur a terme aquest servei, és qui ens l’està donant actualment 
i amb qui caldrà fer el traspàs de documentació al nou gestor. L’import del pressupost és de 
2.466,59 euros i 517,98 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 2 de maig de 2022, 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 2 de maig de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària interventora 
accidental 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 
accidental, 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 d’un gestor d’expedients, de l’1 de juny al 31 de 
desembre de 2022, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SL. (NIF A50878842), per un import 
de 2.466,59 euros i 517,98 euros d’IVA. 

 
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei d’un gestor d’expedients. El codi CPV 
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és el següent: 72212900-8 (serveis de software y sistemes informàtics diversos). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 2.984,57 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.22713 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. 
 
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. 
 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL SERVEI DE GRAVACIÓ DEL VIATGE A RIEUX-VOLVESTRE 2022 (EXP. M14_2022 -
2022_10021). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent tenor literal: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei d’una gravació del viatge a Rieux-Volvestre 
2022, per a poder fer un documental envers l’agermanament entre Font-rubí i Rieux. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, ORIOL 
ROIG BERTRAN, INTERPROFESSIONALS, SCCL. i  KINA MOGUDA, SLU., i segons criteri 
tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat 
ORIOL ROIG BERTRAN per un import de 7.300,00 euros i 1.533,00 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 4 de maig de 2022, 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 4 de maig de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària interventora 
accidental 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 del servei d’una gravació del viatge a Rieux-Volvestre 
2022, per a poder fer un documental envers l’agermanament entre Font-rubí i Rieux, a ORIOL 
ROIG BERTRAN per un import de 7.300,00 euros i 1.533,00 euros d’IVA. 
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SEGON.- L'objecte del contracte actual és el servei de gravació del viatge a Rieux-Volvestre 
2022. El codi CPV és 79960000-1 (serveis de fotografia i auxiliars). 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició la despesa per un import de 8.833,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 334-22609 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzat el servei, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
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. 
 
 
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 perquè es pugui 
disposar de termini suficient per concloure els expedients abans de la celebració de la propera 
Junta. Es tracta de l’expedient d’oferta pública d’ocupació i d’un expedient de contractació 
menor d’una actuació. 

 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre del dia, i 
s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE L’EXERCICI 2022, EXP. 2022_10026. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, per acord del Ple de data 30 de novembre de 2021, es va aprovar, juntament amb 
el Pressupost Municipal, la Plantilla de personal i la Relació de Llocs de treball d'aquest 
Ajuntament per a l'any 2022, sent publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 30 de desembre de 2021 i 7 de gener de 2022. Posteriorment, en data 29 de març de 
2022, el Ple de la Corporació va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Font-rubí, sent publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 14 d’abril 
de 2022 i en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8647 de data 13 d’abril de 2022. 
 
 

Vist que, en la citada Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball, figuren vacants i 
dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera 
necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals. 
 
Vist l'Informe de la Regidoria de Recursos Humans, en el qual s'especifica el resultat del càlcul 
de la taxa de reposició i les places vacants que podrien ser objecte d'Oferta Pública 
d'Ocupació, justificant la necessitat de la cobertura definitiva d’aquestes. 
 
Vist l'informe d'Intervenció sobre el compliment de la legalitat i normativa aplicable.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
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amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 
de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l’Ajuntament de Font-rubí per a l'any 2022, 
que conté les següents places: 
 

DENOMINACIO GRUP NÚM. PLACES 
VACANTS 

SISTEMA D’ACCÉS 

I.- FUNCIONARIS DE CARRERA    
B) ESCALA D’ADMINISTRACIO GENERAL    
TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL A1 1 Concurs oposició 
    
II.- LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LEGISLACIÓ    
LABORAL (ACTIVITAT PERMANENT)    
MESTRE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL A2 1 Concurs oposició 
EDUCADOR/A LLAR D’INFANTS C1 1 Concurs oposició 
TÈCNIC DE CULTURA I JOVENTUT C1 1 Concurs oposició 
PEÓ SERVEI AIGUA AP 1 Concurs oposició 

 
SEGON.- Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com 
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública 
dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat i a 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
D’UNA ACTUACIÓ PER AL MES DE MAIG DEL XXIII CICLE DE CAVA JAZZ DE 
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2022, EXP. M15-2022 – 2022_10105. 
 
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis artístics d’un 
grup de jazz per a l’actuació del dia 14 de maig del XXIII Cicle de Cava Jazz 2022, d’acord 
amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 10 
de maig de 2022: 
 

- Actuació de “THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND”, 14 de maig de 2022. 
 
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i 
d’orquestres (CPV 92312100-2) es troba regulada als articles 25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic; i qualificats com a contractes privats. 
 
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació, en defecte 
de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic amb caràcter general, i per les 
seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restant normes de 
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dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del 
subjecte o entitat contractant. Quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran 
pel dret privat. Per tant, també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta 
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic 
 
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, sobre les contractes menors. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost, segons consta a l’expedient, a PICKPOCKET, S.L., per a 
l’actuació de THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND, qui ha presentat una oferta per un 
import de 2.695,00 euros i 565,95 euros d’IVA. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a una despesa total de 3.260,95 
euros en l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals segona, 
tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació “THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND”, 
amb l’empresa PICKPOCKET, S.L., amb NIF B17781915, per al dia 14 de maig de 2022, amb 
un cost de 2.695,00 euros i 565,95  euros d’IVA. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import total de 3.260,95 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
Tercer.- Notificar l’acord als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VINT-I-DOSÈ.- 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 
22:05 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. 
 
 
 
 


