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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE MAIG DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 29 de maig de 2018 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. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família, 
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i 
Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 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. 
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
  
Oberta la sessió per la presidència a les 20:39 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 rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. J. M. C. V. 
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5. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. J. R. R. del servei de teleassistència, en 
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

6. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. P. B. S. del servei de teleassistència, en 
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris. 

7. Proposta d’autorització de la celebració de la 18ena. Fira de Caça del Penedès. 
8. Proposta d’aprovació de la renovació de la llicència per a la tinença i conducció 

de gossos potencialment perillosos al Sr. J. V. F. 
9. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 

exp. núm. 39/2012.  
10. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 

exp. núm. 11/2016.  
11. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança dipositada per l’empresa 

ASFALTOS AUGUSTA, S.L., corresponent a l’obra ”Reasfaltat i arranjament de 
varis camins al terme municipal de Font-rubí”.  

12. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió als acords marc del 
servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació d’assegurances 
(exp. 2015.01) i del servei d’assegurances de danys a edificacions i 
instal·lacions (exp. 2017.06) del Consorci Català pel desenvolupament local 
(CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 

13. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 11/2018. 
14. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre 
del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de maig 
de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President 
la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
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TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSIT ADA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vist que, en data 6 de març de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt 
cinquè la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’han 
realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material Taxa Fiança 

P. B. M. 
festa 

particular 
01/04/2018 Local Cal Cintet 220,00 € 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 
35/2015, de 19 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 

P. B. M. 100,00 € 

 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL SR.  J. M. C. V. 
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La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 17 d’abril 
de 2018, es va autoritzar a favor del Sr. J. M. C. V. la cessió d’ús de Cal Cintet per a 
realitzar-hi una celebració particular el dia 19 de maig de 2018.  
 
Atès que, en data 21 de maig de 2018, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè estava brut. 
 
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon estat, 
i en el cas de la cessió d’ús al Sr. J. M. C. V. no es van complir les condicions. 
 
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les 
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada 
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost 50,00 euros en concepte 
de servei de neteja, motiu pel qual no se li retornarà l’import total de la fiança 
dipositada. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar la liquidació al Sr. J. M. C. Vidal de les despeses que ha hagut de 
sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer de Cal 
Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 19 de maig de 2018 i que 
ascendeix un total de 50,00€. 
 
Segon .- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta Corporació 
per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de l’usuari i, 
conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva confiscació parcial 
per import de 50,00 euros. 
 
Tercer.- Procedir al retorn de 50,00 euros al Sr. C., en concepte de la resta de la fiança 
dipositada i no confiscada. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè .- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. J . R. R. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUT ACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 21 de maig de 2018 i NRE 832, la Sra. R. C. R. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el Sr. J. R. R., atesa 
la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 21 
de maig de 2018, 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 del 
Sr. R. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar de baixa al Sr. J. R. R. del servei de teleassistència, en la modalitat 
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per 
la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 21 de maig de 2018. 
 
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. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. P.  B. S. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DI PUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARI S. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu: 
 
“En data 14 de maig de 2018 i NRE 779, la Sra. P. B. S. 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 14 
de maig de 2018, en el qual informa que la Sra. P. B. S. reuneix tots i cadascun dels 
requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació 
de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. P. B. S. del servei de teleassistència, en la modalitat 
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, 
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 14 de 
maig de 2018. 
 
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. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA 18ena FIRA DE 
CAÇA DEL PENEDÈS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada pel Sr. J. R. S., mitjançant escrit de data 22 de maig de 2018, 
Registre d’entrada núm. 860, sol·licitant autorització per a la celebració de la Fira de 
Caça del Penedès al Bosc de Cal Maginet el dia 5 d’agost de 2018. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Autoritzar la celebració de la Fira de Caça del Penedès al Bosc de Cal 
Maginet el dia 5 d’agost de 2018. 
 
Segon.-  Condicionar aquesta autorització a la tramitació i obtenció, per part de 
l’Associació de Fires de Caça del Penedès, de la resta de permisos i autoritzacions 
d’altres administracions que siguin legalment exigibles. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A 
LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERI LLOSOS AL SR. 
J. V. F. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 14 de maig de 2013, va 
atorgar al Sr. J. F. V. la Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos 
Potencialment Perillosos, per a la tinença del gos denominat Tupac, raça Pitbull. 
 
En data 16 de maig de 2018 i NRE 792, el Sr. J. F. V. ha presentat sol·licitud de la 
renovació de la Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment 
Perillosos per a la tinença del seu gos TUPAC, de raça Pitbull Terrier. 
 
Atesa la regulació establerta per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de 
Gossos Considerats Potencialment Perillosos; l’article 3 i següents del Decret 
170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos Considerats 
Potencialment Perillosos; els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos; els 
articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos així com l’Ordenança municipal corresponent. 
 
Atès que l’interessat ha aportat la documentació necessària per a obtenir la 
corresponent renovació de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos 
Potencialment Perillosos. 
 
Per tot això, vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució 
d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de 
Govern, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.-  Atorgar al Sr. J. F. V. la renovació de la Llicència per a la Tinença i Conducció 
de Gossos Potencialment Perillosos, per a la tinença del gos denominat TUPAC, de 
raça Pitbull Terrier. Aquesta llicència s’ha de tornar a renovar cada cinc anys, amb la 
finalitat de comprovar que l’interessat continua complint els requisits que se li van exigir 
per a la seva obtenció. 
 
Segon.-  Les obligacions que ha de complir el titular de la Llicència per a la Tinença i 
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos són les que es detallen a continuació: 
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- El propietari de l’animal potencialment perillós té l’obligació d’identificar l’animal amb un 
microxip. 

- El titular de la Llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals 
Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en què hagi obtingut 
la Llicència corresponent. 

- La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la 
persona que els condueixi i controli porti a sobre la Llicència administrativa, i la 
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals 
Potencialment Perillosos. 

- Els gossos potencialment perillosos han de portar obligatòriament un morrió apropiat 
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics. 

- Han de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 
metres, sense que puguin portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. En cap cas 
podrà ésser conduït per un menor de 18 anys. 

- Si l’animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o 
qualsevol altre lloc determinat, hauran d’estar lligats, llevat que disposi d’habitable amb 
la superfície, alçada i tancament adequat, per protegir a les persones o animals que 
accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 

- La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des 
de que tingui coneixement dels fets. 

- La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal s’ha de comunicar al 
Registre Municipal. 

- Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a una altra, 
si és per un període superior a tres mesos o de manera permanent, s’han d’efectuar les 
inscripcions oportunes en els Registres Municipals. 

- En els fulls registrals de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat 
animal, expedit per l’Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de 
malalties o trastorns que el facin especialment perillós. 

 
Tercer.-  Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació del present expedient, per 
import de 30,00 euros, d’acord amb la regulació establerta en l’Ordenança Fiscal 
corresponent. 
 
Quart.-  Notificar aquests acords a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AV AL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 39/20 12. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu literalment a 
continuació: 
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“Atès que, en data 3 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. O. 
LL. la llicència d’obres (exp. 39/2012) per realitzar les obres consistents en reconstruir 
el coll d’un pou i col·locar-hi una tapa, a la finca anomenada Cal Xic Elies i situada al 
barri Grabuac i la Fanga núm. 13 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 30 de juliol de 2012.   
 
Atès que, en data 5 d’abril de 2018 i amb número de registre d’entrada 550, el Sr. J. O. 
LL. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència d’obres 
39/2012, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 22 de maig de 2018, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2012, es 
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la devolució al Sr. J. O. LL. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponents a l’expedient de llicència 
d’obres  núm. 39/2012.  
 
Segon.-  Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL 
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 11/2 016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 14 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra. M. 
R. P. la comunicació prèvia municipal (exp. 11/2016) per realitzar les obres consistents 
en la construcció d’una barbacoa adossada a la façana i tanca amb reixa metàl·lica; i 
posteriorment, en data 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar 
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l’ampliació de la comunicació prèvia municipal (exp. 11/2016) per instal·lar-hi una 
pèrgola metàl·lica; totes aquestes obres es troben a la finca situada al carrer Major 
núm. 5 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 28 de juny de 2016.   
 
Atès que, en data 5 de setembre de 2016 i amb número de registre d’entrada 835, la 
Sra. M. R. P. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la 
comunicació prèvia 11/2016, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 22 de maig de 2018, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 14 i 28 de juny de 2016, 
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la devolució a la Sra. M. R. P. de l’aval dipositat en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 11/2016.  
 
Segon.-  Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 

 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTI A 
DEFINITIVA DIPOSITADA PER L’EMPRESA ASFALTOS AUGUST A, S.L. 
CORRESPONENT A L’OBRA “REASFALTAT I ARRANJAMENT DE VARIS CAMINS 
AL TERME MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ”. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la instància presentada, en data 20 d’abril de 2018 i amb núm. de registre ID 
E/000672-2018, per l’empresa ASFALTOS AUGUSTA, S.L. sol·licitant la devolució de 
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la garantia definitiva dipositada per garantir l’execució de les obres corresponents al 
projecte de reasfaltat i arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí. 
 
Atès que, en data 3 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Font-rubí va rebre 
d’ASFALTOS AUGUSTA, S.L. la quantitat de SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (6.887,51€), en concepte de garantia 
definitiva de l’esmentada obra, corresponent al 5% del preu d’adjudicació. 
 
Atès que ha transcorregut més d’un any, des de la finalització i recepció de l’esmentada 
obra. 
 
Atès que les obres executades es troben en bon estat de conservació i que, per tant, no 
hi ha inconvenient per a procedir a la devolució de l’esmentat aval., d’acord amb 
l’informe favorable emès en data 15 de maig de 2018 per l’arquitecte assessor 
municipal. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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 devolució a ASFALTOS AUGUSTA, S.L. de la fiança definitiva 
dipositada, corresponent a l’obra “Reasfaltat i arranjament de varis camins al terme 
municipal de Font-rubí”, la qual ascendeix a la quantitat de SIS MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (6.887,51€). 
 
Segon.-  Comunicar el present acord a la part interessada i als Serveis Econòmics 
d’aquesta Corporació als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RU BÍ D’ADHESIÓ 
ALS ACORDS MARC DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL 
SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) I DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LAC IONS (EXP. 
2017.06) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LO CAL (CCDL) i 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM ). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent 
tenor literal: 
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“Antecedents. 
 
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del 
sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la 
contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i 
serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats 
locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 

Servei de pòlisses d’assegurances 
 
2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant procediment 
obert amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del 
CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en 
relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, 
en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 30 de novembre de 2015, va aprovar adjudicar l’Acord marc dels 
serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.04), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots, per un 
període de dos anys amb efectes des l’1 de gener de 2016, formalitzant-se les 
esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 
de desembre de 2015: 
 

 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España 
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España 
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 

favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot, 
actualment cedit, de conformitat amb els antecedents que seguidament es 
relacionen a favor d’AIG Europe Limited Sucursal en España. 

 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España 
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3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, 
com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel 
que fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última 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, formalitzant-se la dita 
cessió en data 28 de juny de 2016.  
 
4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de 
novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord 
amb el Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, 
va ser aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 
12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 
de desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a 
l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE i al seu lot 7 adjudicat a l’entitat 
ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de desembre de 2017, 
amb les citades adjudicatàries. 
 
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de 
desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM 
disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 2, 
adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període 
addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores 
del dia 31 de desembre de 2018, així com la modificació prevista al PCAP d’aplicació 
consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al 50% addicional en 
relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment d’entitats destinatàries 
adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de desembre de 2018.  
 
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de 
desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte 
d’acord amb el seu Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de 
l’Acord, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS,  a favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la 
seva pròrroga per un període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que es 
formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.  
 
En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a 
l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de 
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant 
aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a 
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l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un 
període addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 
24 hores del dia 31 de març de 2018. 
 
5.- Finalment, havent-se tramitat la licitació de l’Acord marc del servei d’assegurances 
de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió 
Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la 
citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa 
concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió 
de la seva Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord 
marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA 
DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 de març de 2018, formalitzant-
se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en 
data 17 d’abril de 2018. 
 

Servei de mediació d’assegurances 
 
6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent 
licitació mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats de conformitat amb el 
que determina el TRLCSP i resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar 
a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, S.L.”, l’Acord 
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), d’acord amb els plecs de clàusules i 
prescripcions tècniques aprovats per aquesta entitat en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se les citades actuacions en data 7 
d’agost de 2015 mitjançant el corresponent contracte.  
 
7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, 
com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del 
servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda 
Asociados Correduria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la subrogació, 
d’aquesta última entitat, 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, 
formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.  
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8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la 
qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de 
12 mesos més, en els mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei, 
formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.) 
 
Fonaments jurídics. 
 
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis 
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als 
seus efectes i extinció pel dret privat. 
 
Vist allò que disposen els 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.  
 
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords 
marc. 
 
D’acord amb l’article 53.1 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. 
35/2015, de 19 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 l’Acord marc del servei de 
mediació  d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la condició de 
Mediador de l’Ajuntament. 
 
Segon .- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 
contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  
 

(___) Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros, per un 
import de ________ euros, i amb vigència des del ___/___/___ al ___/___/___  
 
(_X_) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un 
import de 281,74 euros, amb vigència des del 31/05/2018 al 31/05/2019.   
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(_X_) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España, per un import de 2.108,78 euros, amb vigència des del 23/07/2017 al 
23/07/2018. 
 
(_X_) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la 
mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de 1.322,63 euros, amb 
vigència des del 24/02/2017 al 24/02/2018. 
 
(___) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en 
España, per un import de ________ euros, amb vigència des del ___/___/___ al ___/___/___  

 
Tercer.-  Aprovar l’adhesió de l’ Ajuntament de Font-rubí a l’Acord marc del servei 
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a 
Seguros Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per 
un import de 1.020,08 euros, i amb vigència des del 23/07/2017 al 23/07/2018.  
 
Quart.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per 
part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL. 
 
Cinquè.-  Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 
08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així 
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Sisè.-  Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les 
pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui 
anul·lar les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores.” 
 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACT URES NÚM. 
11/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 11/2018, de data 24 de maig de 2018, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 24.342,33 euros (vint-i-
quatre mil tres-cents quaranta-dos euros amb trenta-tres cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 24 de maig de 2018. 
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Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases 
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern 
Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 11/2018, de data 24 de maig de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
24.342,33 euros (vint-i-quatre mil tres-cents quaranta-dos euros amb trenta-tres 
cèntims), numerada amb els números del F/2018/472 al A/2018/11, que s’inicia amb la 
factura núm. Emit-7 de data 30/04/2018, emesa per SERVEIS AGRÍCOLES I 
MANTENIMENT DE CAMINS, SL per import de 3.056,06 euros, i finalitza amb 
l’abonament núm. 001900Z804N0017077 de data 30/04/2018, emesa per ENDESA 
ENERGIA, SAU per import de 128,30 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.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
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, de 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 propostes sobre l’aprovació de la fase AD de despeses 
i sobre un expedient de contractació menor de serveis.   
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. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D D E DESPESA DE 
DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS I UN SERVEI PER A LA PISC INA MUNICIPAL. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que es 
transcriu a continuació: 
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“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí presta el servei públic de piscina municipal, i que 
dins d’aquest servei també presta directament el servei complementari de bar 
d’aquestes instal·lacions. 
 
Atès que per al funcionament de la piscina i del bar és necessari l’adquisició de 
diversos productes, com ara: clor i productes químics per a l’aigua i analítiques (servei), 
gelats diversos, cafès, begudes, patates xips i talonaris per a les entrades.   
 
Atès que la contractació de subministraments es troba regulada en els articles 16, 298 i 
següents de l’esmentada Llei; i 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. 
 
Vista les ofertes presentades que consten a l’expedient. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en 
l’aplicació pressupostària 337.22712. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de la despesa consistent en l’adquisició de 
subministraments diversos i un servei per a la piscina municipal, per import de 3.707,21 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22712, d’acord amb els següents 
pressupostos: 
 

Proveïdor Import total 
FRIT RAVICH, S.L.  887,35 € 
JUAN SUÑÉ, S.A 537,12 € 
PEIX I MARISC ANOIA, S.L 1.224,54 € 
NEW ESPRESO, S.L 732,29 € 
GRÀFIQUES KERPE,S.L.  85,91 € 
MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF  240,00 € 
 
 
Segon.- Tramitar les corresponents comandes als proveïdors esmentats. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de 
practicar les anotacions comptables corresponents a la present autorització i 
disposició.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  
MENOR DEL  SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA PRESSU POSTÀRIA, 
ECONÒMICA I FINANCERA (EXP. M03-2018 I G182/2018). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 28 de maig de 2018, es va iniciar 
l’expedient de contractació del servei d’assessorament en matèria pressupostària, 
econòmica i financera. 
 
Atès que es van sol·licitar pressupostos a tres empreses que estan capacitades per a 
dur a terme aquest servei, i que han presentat oferta només dues empreses, segons 
queda acreditat a l’expedient. 
 
Atès que, en data 29 de maig de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació. 
 
Atès que, en data 29 de maig de 2018, 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. 
35/2015, de data 19 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’assessorament en matèria pressupostària, 
econòmica i financera, pel termini del mes de juny de 2018 al mes de maig de 2019, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FORNELL 
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CONSULTORS, SLP (NIF B60487360) per un import de 7.800,00 euros i 1.638,00 
euros d’IVA. 

 
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei d’assessorament en matèria 
pressupostària, econòmica i financera a l’Ajuntament de Font-rubí, especialment a 
l’àrea d’intervenció i tresoreria. El codi CPV és el següent: 79211100-7, serveis de 
comptabilitat. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
920.22604 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. 
 
 
 
SETZÈ.- 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 21:23 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. 
 


