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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’ABRIL DE 2014 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 19/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 19/2014, presentada pel Sr. G.S.G., per tal 
d’acabar les obres consistents en fer dues obertures per col·locació de dues finestres de 
mides 0,70 x 1,00 metres (en el celler) i en la façana principal de la masia, un tancament (33 
metres de llarg) de valla formada per 4 filades se filferro frontal i lateral de la finca i col·locar 
uns 26 metres de tanca frontal a la finca anomenada Cal Peret Bou i situada al barri de 
Grabuac i la Fanga núm. 25 al municipi de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar els tributs corresponents. 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 21/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 21/2014, presentada per la Sra. B.M.V. en 
representació del C.C.C, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en els moviments de 
terres per l’anivellació i explanació per la millora de la finca agrícola sense aportació de 
terres de l’exterior, al polígon 31, parcel·la 2 subparcel·les v i aa (aproximadament 2,17 
hectàrees) en el paratge anomenat La Baltana Vella, del terme municipal de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar el tribut corresponent.                                                                                                        
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 22/2014. 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 22/2014, presentada per la Sra. B.M.V en 
representació del C.C.C, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en els moviments de 
terres per l’anivellació i explanació per la millora de la finca agrícola sense aportació de 
terres de l’exterior, al polígon 36, parcel·la 15 subparcel·les c,f,g,i (aproximadament 3,64 
hectàrees) del terme municipal de Font-rubí.  
Segon.- Liquidar el tribut corres 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 4/2014. 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. G.W. dels avals dipositats en concepte de garantia dels 
serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la construcció i demolició 
per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 4/2014.  
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Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 
DE FONT-RUBÍ, TRAMS DE L’ALZINAR I DE LES CASES NOVES (DES DE SANTA 
MARIA DE BELLVER)”. 
Primer.- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la 
renovació de la xarxa de distribució d’aigua de Font-rubí, trams de l’Alzinar i de les cases 
Noves (des de Santa Maria de Bellver), atesa la motivació que consta a l’expedient, per 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària. 
Segon.- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació. 
Tercer.- Que per la Interventora municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
d’aquest contracte i que emeti un informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa. 
Quart.- En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que la Secretaria emeti un informe 
proposta al respecte.  
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SERVEIS PER AL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE TRES APARELLS 
ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS. 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu dels 
elevadors d’edificis municipals, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista SCHINDLER, S.A. per un import de 2.030,00 euros i 426,30 euros d’IVA, a partir 
de la data de venciment de cada contracte existent. 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment 
preventiu i correctiu de tres aparells elevadors d’edificis municipals amb càrrec a les partides 
920-22713, 321-22707 i 330-22701 del vigent pressupost. 
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament, si s’escau. 
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 
la firma de la resolució. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS. 
Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats que s’hi 
especifiquen. 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2014. 
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció. 
Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
ANNEX: 
 

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Barri Montjuïc – 
La Rubiola. 
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Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
2. Sol·licitant: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS 
Import atorgat: 150,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2014. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 07/2014. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 07/2014, de data 22 d’abril de 2014, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 56.511,77 euros. 
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses aprovades 
de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i ordenar i realitzar el 
pagament als creditors corresponents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
“REFORMA I CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE GUARDIOLA DE FONT-
RUBÍ”. 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CONGERMI, S.L. el contracte d’obres de Reforma i 
condicionament de la zona esportiva de Guardiola de Font-rubí, per procediment negociat 
sense publicitat i tramitació urgent, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, per un 
import de 99.684,73 euros i 20.933,79 euros d’IVA, d’acord amb la proposta de la Mesa de 
Contractació. 
SEGON.- Disposar el crèdit corresponent a l’obligació que es derivarà de la present 
contractació a la partida 342-61901 per un import total 120.617,52 euros. 
TERCER.- Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris. 
QUART.- Notificar a l’empresa CONGERMI, S.L., adjudicatari del contracte, el present acord 
i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament, el dia 29 d’abril, a les 
20 hores. 
CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte d’obres de Reforma i condicionament de la 
zona esportiva de Guardiola de Font-rubí en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
SISÈ.- Formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut 
de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per 
l’Ajuntament, previ informe del coordinador de seguretat i salut o director facultatiu de les 
obres, i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es 
procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra. 
SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


