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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 D’ABRIL DE 2019 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 30 d’abril de 2019 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 20:50 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 cessions d’ús d’una instal·lació municipal. 
4. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús 

d’instal·lacions municipals. 
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet a la Sra. A. M. A.. 
6. Proposta de concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la 

modalitat de titular conductor al Sr. F. T. F. 
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7. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència 
d’obres exp. núm. 20/2016. 

8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la 
comunicació prèvia exp. núm. 18/2018. 

9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 3/2019. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 12/2019. 
11. Proposta de contractació de l’actuació de la companyia Desastrous Cirkus per 

a les festes de Sant Isidre 2019. 
12. 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 16 
d’abril de 2019, 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.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal 
per a l’organització d’una festa particular com s’especifica, amb la documentació 
afegida que hi consta.  
 
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.- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Liquidar la taxa corresponent per a l’ esmentada cessió, de conformitat amb 
el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus públics. 
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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 fiança 

A. De C. B. Festa particular 03/05/2019 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vist que, en data 2 i 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al punt 
tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents cessions ja 
s’han realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material 

Taxa Fiança 

S. G. R. festa particular 07/04/2019 Local Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

J. A. N. P. festa particular 14/04/2019 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
Vist que en aquestes dues 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. 
 
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 les següents fiances dipositades en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 

Peticionari Fiança 

S. G. R. 50,00 € 

J. A. N. P. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET A LA Sra. A. M. A. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 2 
d’abril de 2019, es va autoritzar a favor de la Sra. A. M. A. la cessió d’ús de Cal 
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 13 d’abril de 2019. 
 
Atès que, en data 14 d’abril de 2019, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè estava l’interior molt brut i havia 
escampall de brossa i altres restes als afores del local. 
 
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 a la Sra. A. M. A. 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 de 100,00 euros en 
concepte de la neteja efectuada i els desperfectes trobats, motiu pel qual no se li 
retornarà l’import 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 a la Sra. A. M. A. 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 13 d’abril de 2019 i que 
ascendeix a un total de 100,00€. 
 
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 la 
usuària i, conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació 
per import de 100,00 euros. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SISÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR CONDUCTOR AL SR. F. T. F. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 15 d’abril de 2019, el Sr. F. T. F. ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Font-rubí l’atorgament de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat 
de titular conductor. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H. en data 15 d’abril de 2019, 
on proposa que es concedeixi al Sr. F. T. F. la targeta d’aparcament per a 
minusvàlids, exp. núm. 08085/2019/00003/4635A, amb data de caducitat 
21/10/2021, en la modalitat de titular conductor, atès que reuneix tots els requisits 
exigits per la normativa d’aplicació. 
 
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament 
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el 
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Concedir al Sr. F. T. F. la targeta d’aparcament per a minusvàlids exp. núm. 
08085/2019/00003/4635A amb data de caducitat 21/10/2021,  en la modalitat de 
titular conductor. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als 
efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 20/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“Atès que, en data 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. 
V. R. la llicència d’obres (exp. 20/2016) per realitzar la tal·la de dotze pins que 
afectaven l’estructura de la tanca de l’habitatge i dels paviments interiors de la 
parcel·la situada al carrer de la Segarra núm. 13 de Can Castellví del municipi de 
Font-rubí. 
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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 23 de maig de 2016.   
 
Atès que, en data 16 d’abril de 2019 i amb número de registre d’entrada 613, el Sr. 
J. V. R. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 
d’obres 20/2016, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 17 d’abril de 2019, 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 17 de maig 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 al Sr. J. V. R. 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. 20/2016.  
 
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. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 18/2018. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Atès que, en data 2 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 18/2018) presentada per la 
Sra. Mª E. A. P., per dur a terme les obres consistents en la reforma de la cuina  i 
aplacat amb pedra dels baixos de la façana de l’habitatge situat al barri les Casetes 
d’en Raspall núm. 20 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval 
de garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i 
demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent 
de la Corporació en data 15 de novembre de 2018.   
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Atès que, en data 10 d’abril de 2019 i amb número de RE 579, la Sra. Mª E. A. P. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia 
18/2018, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 15 d’abril de 2019, 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 2 d’octubre de 
2018, 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 € i la fiança de residus per la 
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 

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. Mª E. A. P. de l’aval dipositat 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 
comunicació prèvia núm. 18/2018.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 3/2019. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació 
literalment: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. F. S. C., en data 25 de 
març de 2019 i amb núm. de RE 503, per tal de realitzar obres interiors de millora de 
l’habitatge situat al carrer Santa Maria núm. 2, 3r del nucli urbà de Guardiola de 
Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
7358501CF8875N0007LT. 
 
Vist l’informe de data 22 d’octubre de 2018 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en 
les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 
2000, i demés normativa d’aplicació. 
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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. 35/2015, de 19 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. 3/2019, 
presentada pel Sr. F. S. C., per tal de realitzar obres interiors de millora de 
l’habitatge situat al carrer Santa Maria núm. 2, 3r del nucli urbà de Guardiola de 
Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres caldrà: 
 

- Certificat del COAC conforme l’arquitecte està col·legiat. 
- I còpia de l’assegurança de responsabilitat civil. 

 
Condicions de llicència: 
 

- 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 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: 3.000,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 8.936,18 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 232,34 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 53,62 € - 5,36 € (bonificació d’un 
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 48,26 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 280,60 € 
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): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
  
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
12/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. LL. S., en data 15 
d’abril de 2019 i amb núm. de RE 606, per tal de realitzar les obres consistents en 
recuperar dues finestres existents de l’antic estable de la masia anomenada Cal 
Descregut i situada al barri Grabuac i la Fanga núm. 43 del municipi de Font-rubí; i 
segons referència cadastral 08084A014000720000OE. 
 
Vist l’informe de data 17 d’abril de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la 
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 25 d’abril de 2019. 
 
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; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i 
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament 
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre 
de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 12/2019, presentada per la Sra. M. LL. S., 
per tal de realitzar les obres consistents en recuperar dues finestres existents de 
l’antic estable de la masia anomenada Cal Descregut i situada al barri Grabuac i la 
Fanga núm. 43 del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de la llicència d’obres majors, caldrà: 
 

- En cas que els treballs comportin la modificació d’obertures que afectin a elements 
estructurals, caldrà obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra 
signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com 
preveu l’art.21.2 de les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 18 d’octubre de 2000. 
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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 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. 

- 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: 300,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 300,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 7,80 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 57,80 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE LA COMPANYIA 
DESASTROUS CIRKUS PER A LES FESTES DE SANT ISIDRE 2019. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 

“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de 
l’actuació de la companyia Desastrous Cirkus per al 17 de maig de 2019, en motiu 
les festes de Sant Isidre 2019, d’acord amb l’informe emès per la Regidora de 
Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 25 d’abril de 2019. 
 
Atès que la contractació de serveis proporcionats per autors, compositors, escultors, 
artistes de l’espectacle i d’altres artistes que treballen individualment (CPV 
92312200-3) 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 dret administratiu, o en el seu cas, les normes 
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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. 
 
Vista l’oferta presentada per “Desastrous Cirku” per un import de 500,00 euros i 105 
euros d’IVA. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en 
l’aplicació pressupostària 337-22612, corresponent a infància i joventut. 
 
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.- Aprovar la contractació de l’actuació de la companyia “Desastrous Cirkus” 
amb l’empresa COOPDECIRC SCCL., amb CIF: F65057028, per al dia 17 de maig 
de 2019, amb un cost total de 605,00 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 605,00 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337-22612. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
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 estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es 
tracti en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’acceptació d’una subvenció de 
Diputació de Barcelona i la sol·licitud d’una subvenció a la Generalitat de Catalunya. 



 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

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. 
 

DOTZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019, 2a. EDICIÓ, DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 11 
d’abril de 2019, ha aprovat la concessió d’un ajut econòmic a aquest Ajuntament 
consistent en un Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 2a. 
edició. 
 
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquest ajut, és necessari l’acceptació 
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar el següent recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Objecte Import / anualitat 
Programa Complementari de Millora de 
l’ocupabilitat 2019 2a. edició 

21.224,46 € / 2019 
 

 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest 
recurs econòmic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER A LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA PICA BAPTISMAL DE LA 
CAPELLA DE SANT VICENÇ DEL MORROCURT 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la Resolució CLT/845/2019, de 4 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir 
la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural. 
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Vista la RESOLUCIÓ CLT/961/2019, de 9 d’abril, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels 
elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l’any 2019 
(ref. BDNS 449706). 
 
D’acord amb la proposta d’intervenció i pressupost per a la restauració de la pica 
baptismal de la Capella de Sant Vivenç del Morrocurt elaborada per la Sra. N. C. B. i 
la Sra. C. de la P. G., conservadores i restauradores de béns culturals, que consta a 
l’expedient, el pressupost de la qual ascendeix a 2.310,00 euros i 485,10 euros 
d’IVA. 
 
Vist el certificat emès per la secretària interventora, en data 30 d’abril de 2019, sobre 
l’existència de consignació pressupostària.    
 
Atès que per a poder sol·licitar la subvenció és necessària l’aprovació de la 
realització del projecte pel qual se sol·licita per l’òrgan competent d’aquesta 
Corporació. 
 
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.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  una 
subvenció del 50 % del cost de restauració de la pica baptismal de la capella de Sant 
Vicenç del Morrocurt. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tota la documentació necessària per a la 
tramesa i, si s’escau, justificació de la subvenció. 
 
TERCER.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis 
descrits a les bases de la convocatòria, mitjançant la plataforma eacat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 21:25 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. 
 
 


