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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE MAIG DE 2019 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 28 de maig de 2019 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde en 
funcions 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 en funcions. 

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

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

 
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 en funcions de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de 
Joventut i el Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor en funcions 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 20:37 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 cessió d’ús d’una instal·lació municipal. 
4. Proposta de cessió d’ús d’una bústia al Barri de Can Castellví. 
5. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. J. F. Ll. del servei de teleassistència en 

la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris, com a usuari tipus B.  

6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 
d’obres exp. núm. 4/2019. 
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7. Proposta de modificació del Pla d’ocupació 2019/2020 de Font-rubí de millora 
de l’ocupabilitat. 

8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 6/2019. 
9. Proposta d’aprovació prèvia de l’expedient de la llicència d’obres núm. 

36/2018. 
10. Proposta d’aprovació del Pla de desplegament presentat per Xarxes de 

Telecomunicacions Alternatives, SL per tal de dur a terme les tasques 
d’instal·lació de fibra òptica pel municipi de Font-rubí. 

11. Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 72/2019. 
12. Proposta d’aprovació de la liquidació dels ingressos procedents del XXI cicle 

de cava jazz 2019. 
13. Proposta d’aprovació de preus públics de diversos actes esportius i d’una 

excursió de la llar d’infants municipal. 
14. Proposta de sol·licitud de subvenció a l’Institut Català d’Energia de la 

Generalitat de Catalunya.  
15. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 

l’Institut d’Estudis Penedesencs i aprovació del conveni regulador. 
16. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 

l’Associació de Defensa Forestal de Font-rubí i aprovació del conveni 
regulador. 

17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis del 
socorrisme i cursets de natació per a la piscina municipal, temporada d’estiu 
2019 (exp. M14-2019 i G194/2019). 

18. Proposta d’aprovació del contracte menor del servei de manteniment de la 
piscina municipal 2019 (exp. M13-2019 i G192/2019). 

19. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor pel servei de 
correus (exp. M15-2019 i G197/2019). 

20. 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 14 de 
maig 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.  
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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. 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 fiança 

E. A. R. Festa particular 08/06/2019 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA AL BARRI DE CAN 
CASTELLVÍ. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. C. G. F., en data 13 de maig de 2019 i amb 
núm. de registre d’entrada 707, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una 
bústia al mòdul situat al barri de Can Castellví. 
 
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 del següent ACORDS: 
 
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 68 de propietat municipal, al mòdul instal·lat al 
barri de Can Castellví per rebre el correu postal, a la Sra. C. G. F. 
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Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de 
concessió de 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. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. J. F. LL. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS, COM A 
USUARI TIPUS B. 
 
La proposta presentada és la següent: 

 
“En data 15 de maig de 2019 i NRE 722, el Sr. J. F. LL.  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 
13 de maig de 2019, en el qual informa que el Sr. J. F. LL. 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, com a usuari tipus 
B. 
 
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 al Sr. J. F. Ll. del servei de teleassistència en la modalitat 
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris 
com a usuari tipus B, 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 13 de maig de 2019. 
 
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 LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 4/2019. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
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“Atès que, en data 5 de març de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. M. 
P. C. la llicència d’obres municipal (exp. 4/2019) per realitzar les obres consistents 
en arranjar l’arrebossat de la paret mitgera que hi ha entre l’habitatge de Cal 
Domingo i el de Cal Muntanyès al barri les Cases Noves núm. 27 i 29 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 €, 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 8 d’abril de 2019. 
 
Atès que, en data 15 d’abril de 2019 i amb número de registre d’entrada 603, el Sr. 
M. P. C., ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
d’obres exp. 4/2019, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 15 de maig 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 5 de març de 2019, 
es proposa a la Corporació la devolució dels avals 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 al Sr. M. P. C. 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 
llicència d’obres núm. 4/2019.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat 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. 
 
SETÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ 2019/2020 DE 
FONT-RUBÍ DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018, 
va aprovar el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019/2020”, en el 
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marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de 
Font-rubí un ajut econòmic de 28.281,63 euros. 
 
Atès que, en la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2019, es va procedir a 
l’aprovació inicial del Pla d’ocupació 2019/2020 elaborat per la Regidoria de 
Recursos Humans. 
 
Atès que, en data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, aprova una segona edició de “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
concedint 21.224,46 euros més a l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
Atès que s’ha portat a terme la contractació d’una administrativa per a donar suport 
al servei municipal d’aigua i als serveis econòmics i que, donat a l’increment de l’ajut 
concedit per la Diputació de Barcelona en el “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019”, s’ha considerat necessari la contractació temporal d’un peó per a 
la brigada. 
 
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.- Aprovar la modificació del Pla d’Ocupació 2019/2020 de l’Ajuntament de 
Font-rubí, elaborat per la Regidoria de Recursos Humans, que consisteix en 
incorporar la contractació d’un peó per a la brigada municipal. 
  
Segon.- Publicar la modificació del Pla d’Ocupació 2019/2020 de l’Ajuntament de 
Font-rubí al tauler electrònic (e-Tauler) de la pàgina web de la Corporació. 
 
Tercer.- Obrir un procés selectiu reduït per a la contractació d’un peó per a la 
brigada municipal per aquest 2019, consistent en publicar un anunci en el tauler 
electrònic (e-Tauler) de la pàgina web de la Corporació, i que s’efectuï una ronda 
d’entrevistes amb les persones interessades, per tal de fer una proposta de valoració 
del millor candidat/a possible per ocupar aquest lloc de treball.” 
 

PLA D’OCUPACIÓ 2019/2020 DE FONT-RUBÍ DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 
(MODIFICACIÓ) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018, va aprovar el 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, concedint a l’Ajuntament de Font-rubí un ajut econòmic de 28.281,63 
euros. 
 
En data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprova una segona 
edició de “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019” en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, concedint 21.224,46 euros més a l’Ajuntament de Font-rubí. 
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El municipi de Font-rubí té certa població aturada i per tal de fomentar l’ocupació local i, al mateix 
temps donar solució a la necessitat de l’Ajuntament, es pretén dur a terme dues contractacions 
temporals per a tasques concretes, té previst crear els 2 llocs de treball següents: 
 

- 1 administratiu/va pels tràmits administratius del servei municipal d’aigua i per a donar suport a 
gestions comptables. 

- 1 peó de manteniment 
 
Per tal d’accedir als dos llocs de treball caldrà que es compleixi com a requisits obligatoris els 
següents: 
- Ser persona aturada inscrita a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC) amb 
anterioritat a la presentació de la instància , ser major de 40 anys, així com els requisits específics 
que s’indiquen més avall. Si no es compleixen, es quedarà exclòs del procés selectiu. 
Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772|  
A continuació s’especifica el lloc de treball a cobrir: 
 

• Un/a administratiu/va per a donar suport al servei municipal d’aigua i als serveis 
econòmics. 

      
Tasques: 

- Atendre les reclamacions i averies, consultes, ... dels ciutadans. 
- Tràmits d’alta, baixa i modificacions de les pòlisses. 
- Comunicació i gestió amb l’Organisme de Gestió Tributària (OGT). 
- Quadrar extractes bancaris. 
- Tramitar comandes. 
- Tramitar factures: comprovar-les, registrar-les i comptabilitzar-les. 

 
• Un  peó de manteniment (brigada). 

 
Tasques: 

- Neteja viària del municipi i de les zones verdes. 
- Tasques de peó d’obres. 
- Tasques de manteniment amb la brigada municipal. 

 
Les remuneracions de les diferents categories laborals són les següents: 
 
Un/a administratiu/va per a donar suport al servei municipal 
d’aigua i als serveis econòmics (21 mesos, jornada complerta) 1.140,00 € bruts mensuals 

1 peó manteniment  
(5 mesos el 2019 i 6 mesos el 2020, jornada complerta) 1.050,00 € bruts mensuals  

 
 
Per a poder participar en les convocatòries per ocupar el llocs de treball abans esmentats, els 
participants hauran de reunir els següents requisits: 
 

• Un/a administratiu/va per a donar suport al servei municipal d’aigua i als serveis 
econòmics. 

 
A) Requisits específics del lloc de treball: 

- Disposar del graduat escolar; 
- Dominar els programes informàtics habituals per a tasques administratives; 
- Experiència com a administratiu/va o auxiliar administratiu/va. 

B)   Mèrits i puntuació:  
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 2 punts 
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- Adequació al lloc de treball segons currículum: 8 punts 
- Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts 

 
• Un  peó de manteniment (brigada). 

 
A) Requisits específics del lloc de treball: 

- Experiència demostrable en el camp de la construcció, jardineria, electricitat i similar. 
B) Mèrits i puntuació:  

- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts 
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 10 punts 
- Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts 

 
o Documentació a aportar: 
- Currículum vitae 
- Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG 
- Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 6/2019. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. Q. G., en data 17 de 
maig de 2019 i amb núm. de RE 745, per tal de realitzar la retirada de la porta 
existent a la cuina, tapar la part baixa amb obra i col·locar-hi una finestra, a la masia 
anomenada Casa de l’Era i situada al barri l’Avellà núm. 14 del municipi de Font-rubí; 
segons referència cadastral 3891001CF8839S0001YD. 
 
Vist l’informe de data 22 de maig de 2019 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. 
 
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. 6/2019, 
presentada pel Sr. J. Q. G., per tal de realitzar la retirada de la porta existent a la 
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cuina, tapar la part baixa amb obra i col·locar-hi una finestra, a la masia anomenada 
Casa de l’Era i situada al barri l’Avellà núm. 14 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. 

 
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.  

- 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: 893,04 € 
PRESSUPOST REVISAT: 893,04 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 23,22 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 68,22 € 
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.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIA DE L’EXPEDIENT DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 36/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació 
literalment: 
 
“En data 21 de desembre de 2018 i NRE 1901, va ser presentada per la Sra. N. G. 
D. i el Sr. J. A. M. M., la sol·licitud de llicència d’obres (LUM 36/2018) per realitzar les 
obres consistents en la rehabilitació de la masia del Romeu situada al barri Montjuic 
núm. 28-30 del municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 
002010200CF88G0001QX I 002010300CF88G0001QX, finca qualificada com a sòl 
no urbanitzable. 
 
Vist que, en data 9 de gener de 2019, es va emetre l'informe favorable per part de 
l’arquitecta municipal. 
 
Vist que, en data 14 de gener de 2019, es va emetre informe per part de la 
secretària-interventora en data 14 de gener de 2019, sobre la tramitació d’un 
expedient de rehabilitació. 
 
Atès que, en sessió de data 23 de gener de 2019, la Junta de Govern va sotmetre a 
informació pública l’expedient de llicència d’obres núm. 36/2018, durant el termini 
d’un mes, mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en un diari de premsa periòdica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i va 
acordar sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de les llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Vist que, en data 8 de febrer de 2019 i NRS 135, l’Ajuntament de Font-rubí va 
presentar, via eacat, davant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud d’informes sectorials per a 
projectes en sòl no urbanitzable. Dels informes sol·licitats, només ha estat tramès 
l’informe geològic emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Manquen, a 
data d’avui, els informes de l’àmbit de territori i sostenibilitat: Aigües i Medi Ambient, 
de l’àmbit de cultura: Patrimoni arqueològic i de l’àmbit d’agricultura: Desenvolupament 
rural. 
 
Vist que, l’anunci d’exposició pública de l’expedient de llicència urbanística núm. 
36/2018, per a la rehabilitació de la masia del Romeu, situada en sòl no urbanitzable, 
al barri de Montjuic núm. 28-30 del municipi de Font-rubí, s’ha publicat al Diari “ARA” 
de data 6 de febrer de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
12 de febrer de 2019, a la pàgina web http://www.font-rubi.org  i al tauler d’anuncis 
de la Corporació; perquè, en el termini d'un mes, es pogués examinar aquest i 
formular al·legacions sobre aquest tema. Finalitzat el referit termini, no s’ha presentat 
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cap al·legació ni reclamació al respecte, d’acord amb el certificat de la secretària 
interventora de data 23 de maig de 2019. 
 
Vist que, en data 20 de maig de 2019, l’arquitecta municipal ha emès un segon 
informe, un cop finalitzat en data 12 de març el termini d’exposició pública i finalitzat 
el termini legal previst per a haver-se emès els informes sectorials sol·licitats. 
 
Vistos els articles 47 a 51 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i els articles 47 a 56 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l’establert en l'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 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 amb caràcter previ l’expedient de Llicència municipal d’obres núm. 
36/2018,  presentada per la Sra. N. G. D. i el Sr. J. A. M. M., en data 21 de desembre 
de 2018 i NRE 1901, per a realitzar les obres consistents en la rehabilitació de la masia 
del Romeu situada al barri Montjuic núm. 28-30 d’aquest municipi, d’acord amb allò que 
estableix l’article 53 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
SEGON.- Trametre l’expedient administratiu complert a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, tal i com estableix 
l’article 54 del Decret 64/2014. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació de l’aprovació prèvia de 
l’expedient urbanístic, per import de 244,40 euros, corresponent a l’import del cost de 
publicació d’edictes.  
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT 
PRESENTAT PER XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL 
PER TAL DE DUR A TERME LES TASQUES D’INSTAL·LACIÓ DE FIBRA 
ÒPTICA PEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Atès que cada vegada és més la gent que disposa de dispositius, mitjançant  els 
quals, ja sigui per feina i/o diversió, es connecta a internet i això provoca 
desacceleració de la xarxa. 
 
Atès que la societat XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. ha 
sol·licitat, en data 11 d’abril de 2019 i NRE 585, l’aprovació del Pla de desplegament 
de la xarxa de fibra òptica a una part del terme municipal de Font-rubí (nucli de 
Guardiola de Font-rubí, Grabuac i la Fanga i Les Cases Noves, de conformitat amb 
la documentació tècnica aportada.  
 
Vist l’informe favorable, de data 21 de maig de 2019, emès pels tècnics municipals 
que també s’adjunta a l’expedient, tot i tenint en compte les consideracions 
oportunes establertes, en especial: 
 

1. “Sobre l’abast de desplegament : 
Respecte el desplegament caldrà tenir en consideració els següents aspectes:. 

- En tot moment quedarà garantida la correcta mobilitat i protecció dels vianants 
habilitant un pas protegit i senyalitzat. 

- Es preservarà la mobilitat de vehicles. Els treballs en calçada que afectin un 
sentit de circulació motivaran un avís previ a l’Ajuntament en què es 
comunicarà l’inici de les obres i la senyalització a emprar durant aquestes. 

- En els casos en què calgui fer obres, es comunicarà als serveis tècnics de 
l’ajuntament: el seu inici (replanteig), l’obertura de la rasa executada, la 
col·locació de la canalització i l’acabament de les obres. 

- Durant l’execució de les obres, l’àmbit de treball quedarà correctament delimitat 
i protegit amb tanques i senyalització d’obres. 

- L’aplec de materials, maquinària i estris es farà dins l’àmbit d’obra o a la vorera 
sense afectar a la mobilitat i delimitant-lo amb tanques. 

- XTA restablirà, a càrrec seu, els elements de mobiliari urbà i de senyalització 
viària que resultin afectats de forma directa o indirecta per les obres. 

- El desplegament de suports, els muntants i altres elements i instal·lacions 
projectats en façana es realitzarà d’acord amb els requeriments tècnics 
establerts per la present memòria, i requeriran de les preceptives 
autoritzacions per part dels propietaris o, si s’escau, de la declaració de 
servitud forçosa de pas, amb subjecció a l’establert a l’art 29 de la Llei 9/2014, 
de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

- Es justificarà, quan s’escaigui, la correcta gestió de les runes. 
- Els àrids d’apilament utilitzats durant el transcurs de les obres romandran dintre 

d’elements de contenció. 
- Diàriament, es netejarà l’àmbit de la via pública afectat pels treballs d’estesa de 

la nova xarxa. 
- L’estesa es farà, sempre que sigui possible per les canalitzacions ja existents i 

allà on no existeixin caldrà fer el desplegaments aeris ( pals telefònics i per 
façana). 
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- En el cas que fos necessari desplegar algun tram de cablejat nou per 
inexistència d’infraestructura preexistent, XTA assumiria el cost d’un 
soterrament de xarxa en aquell tram específic. 

- XTA presentarà les corresponents declaracions responsables (art. 34.6 de la 
LGTel), que contindran una manifestació explícita del compliment dels 
requisits que resultin exigibles d’acord amb la normativa vigent. 

- En el cas que, amb l’execució dels treballs, resultés malmès algun element de 
la via pública, sobre el qual no s’hi actuï directament, serà reparat  abans de 
la finalització dels treballs. 

- En el cas que calgui utilitzar canalitzacions de telecomunicacions de titularitat 
municipal, XTA sol·licitarà l’elaboració d’un conveni d’ús amb l’ajuntament. 

- Els amidaments que especifica l’obra civil i partida d’equipament i altres 
materials amb 51 splitters 1:8, 43 caixes terminals i 16 caixes d’empiulament 
de cable troncal de fins a 96 fusions. 

 
Com a conseqüència de l’aprovació del pla de desplegament no resten autoritzats: 

- Els desplegaments aeris per façanes no es podran realitzar en edificacions del 
patrimoni històric-artístic. 

- Tota obra a la Via pública estaran sotmeses a la obtenció de la corresponent 
llicència d’obres. 

- Totes les instal·lacions en immobles requereixen del permís previ, per la 
instal·lació o per la gestió, per part del propietari. 

- Actuacions a la via públic que requereixin de tancar la circulació tant de 
vehicles com de vianants sense autorització prèvia expressa per part de 
l’Ajuntament. 

 
2. Actuacions de obra civil: 
 
El Pla de Desplegament, posa de manifest que no es contemplen noves 
canalitzacions, i que en cas que sigui necessari es tramitarà la corresponent llicència 
d’obres. 
 
3. Conclusions: 

 
A la vista de l’exposat, aquests  tècnics consideren  procedent emetre informe 
favorable a l’aprovació per part de la Junta de Govern Local al Pla de Desplegament 
presentat per XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL, en relació 
al desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi per part de la operadora 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL, amb els següents 
condicionants.  
 
D’acord amb els articles  34.5 i 34.6  de la Llei 9/2014, de 9 de maig , General de 
Telecomunicacions : 
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- Els operadors hauran de fer ús  de les canalitzacions subterrànies o en l’interior 
del les edificacions que permetin el desplegament  i explotació de les xarxes 
públiques de comunicacions electròniques. 

- De no existir aquestes canalitzacions es podran efectuar desplegaments aeris 
seguint els prèviament existents. 

- En el cas de desplegament per façanes , en la mesura del possible , 
s’utilitzaran desplegaments, canalitzacions , instal·lacions  i equips prèviament 
instal·lats. 

- En cap cas el cablejat aeri o per façana podrà afectar edificacions del patrimoni 
històric – artístic o que puguin afectar a la seguretat pública. 

- De forma prèvia al desplegament es procedirà  a la presentació d’una 
declaració responsable , de conformitat amb el que estableix l’article 71 bis de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de  les administracions 
públiques i del Procediment Administratiu  Comú. 

- La declaració responsable haurà de contenir com a mínim: 
 Una manifestació explicita del compliment d’aquells requisits que 

resultin exigibles d’acord  amb la normativa  vigent, inclòs , si s’escau , 
estar en possessió de la documentació que ho acrediti.  

 La justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de  
seguretat i salut. 

 Que la reposició del paviment que pugui resultar afectat es realitzarà 
amb materials de les mateixes característiques i qualitats dels existents 
i que en cas de paviments continus el tall es farà amb disc i amb un 
sobreample de 20 cm per cada costat de la rasa perquè la junta del 
paviment no coincideixi amb aquesta.  

 No s’iniciaran els treballs sense disposar del corresponent material de 
reposició. 

 Que es disposa de la documentació referent als altres serveis soterrats.  
 Que es mantindrà informat del treballs a realitzar als serveis tècnic 

municipals, especialment pel que fa a temes d’ocupació de la via 
pública. 

- Per les obres a la via pública, les  que afectin  béns de domini públic de forma 
fixa  o béns del patrimoni històric artístic, serà preceptiva l’obtenció prèvia de 
llicència d’obres.” 

 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària interventora en data 23 de maig de 2019. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, i d’acord 
amb l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 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: 
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Primer.- Aprovar el Pla de Desplegament presentat per XARXES DE 
TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. pel desplegament de la xarxa de 
fibra òptica pel terme municipal de Font-rubí, de conformitat amb l’article 34.6 de la 
Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, subjecte a les següents 
condicions:  
 
a) L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de 
les instal·lacions (conductes i elements tècnics) i no als treballs d’obra civil que 
resultessin necessaris.  
 
b) Les obres de rases, cales, instal·lació o desmuntatge de suports (de fusta, formigó 
o similars), instal·lació d’armaris i pedestals, i altres obres similars, que hagin de ser 
realitzades per a l’execució del Pla de Desplegament aprovat, es troben subjectes al 
règim de declaració responsable, conforme amb el referit article 34.6 de la Llei de 
Telecomunicacions, tret d’aquelles que comportin una ocupació de béns de domini 
públic de forma fixa o afectin a béns de patrimoni històric-artístic, que estaran 
subjectes al règim de llicència urbanística.  
 
c) Les condicions recollides a l’informe dels serveis tècnics de data 21 de maig de 
2019 que consten al cos d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Establir com a criteris generals de les autoritzacions els següents:  
 
a) La documentació que es presenti serà subscrita per tècnic competent, segons la 
naturalesa dels treballs de cada cas.  
 
b) Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen els 
creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la manera més 
compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran el més agrupades 
possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran pels traçats de les línies 
de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en casos justificats tècnicament.  
 
c) Els desplegaments aeris i per façanes no podran realitzar-se en edificacions del 
patrimoni històric artístic de Font-rubí.  
 
d) Les declaracions responsables que es presentin hauran de contenir, a més de les 
manifestacions establertes per la legislació aplicable, l’acceptació dels següents 
compromisos:  
- Que es donarà compliment als requisits que resulten exigibles conforme a la 
normativa vigent per a la realització d’aquestes actuacions.  
- Que es disposa de tota la documentació tècnica que acredita el compliment del 
requisits establerts en la normativa, inclòs l’estudi (bàsic) de seguretat i salut.  
- Que es donarà compliment a les condicions tècniques que li siguin imposades en la 
sol·licitud d’ocupació de la via pública.  
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e) Quan es requereixi llicència, caldrà adjuntar a la sol·licitud:  
- Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a 
desenvolupar,  
- Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin incidència 
o relació amb l’actuació a efectuar.  
- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
f) El desplegament de la xarxa no utilitzarà les canalitzacions d’enllumenat públic 
municipal.  
 
Tercer.- Condicionar l’execució material del desplegament a les determinacions 
del pla presentat i en especial a aquelles que fan referència a les actuacions en 
domini públic a l’obtenció de les autoritzacions individualitzades ens els casos que 
sigui necessari d’acord amb el que ha quedat indicat anteriorment. Igualment, caldrà 
sol·licitar i obtenir prèviament a la instal·lació, el preceptiu permís als particulars 
afectats. Les instal·lacions aèries noves hauran de garantir la uniformitat del carrer i 
disposar del vistiplau dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, quedarà prohibit instal·lar 
nous suports de fusta i/o formigó dintre de l’actuació a realitzar, si es poden reforçar 
els existents, amb les millors tècniques possibles.  
 
Quart.- Establir com a obligació específica per al promotor la coordinació amb 
l’Ajuntament per a l’ocupació temporal de la via pública i les afectacions sobre el 
trànsit que calgui realitzar, per la qual cosa el responsable del projecte haurà de 
presentar un calendari d’actuacions i afectacions prèviament a l’inici dels treballs per 
tal de preveure les possibles solucions i realitzar les previsions necessàries. 
L'interessat estarà obligat a instal·lar la senyalització precisa per evitar accidents.  
 
Cinquè.- Establir que el promotor serà el responsable dels danys que el 
desplegament ocasioni a l'administració i a particulars.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
NÚM. 72/2019. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vist que, en data 10 de gener de 2019 i amb número de registre d’entrada 30, el Sr. 
J. T. V., va presentar un escrit formulant reclamació patrimonial contra l’Ajuntament 
de Font-rubí, pels danys soferts al paviment de l’entrada del seu habitatge situat a 
l’Av. Catalunya núm. 16 de Guardiola de Font-rubí per causa de les arrels d’un arbre 
situat a la via pública. 
 
Atès que, mitjançant la Resolució de l’Alcaldia núm. 22/2019, de data 27 de febrer de 
2019, es va admetre a tràmit la reclamació presentada pel  Sr. J. T. V., abans 
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referenciada, i es va iniciar expedient per determinar la responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té l'obligació d'indemnitzar al sol·licitant. 
 
Vist que en data 5 d’abril de 2019, l’instructor va sol·licitar informe als serveis tècnics 
municipals sobre la valoració dels danys causats i sobre l’existència o no de relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 24 d’abril de 2019. 
 
Atès que, en data 14 de maig de 2019, l’instructor va emetre informe-proposta de 
resolució del present expedient, la qual va ser comunicada al Sr. T. (NRS 504). 
 
Vist l’informe proposta de secretaria i l’informe de fiscalització de la interventora, de 
data 23 de maig de 2019. 
 
De conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Publico, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i en virtut de l’article 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del 
que s’estableix 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.- Reconèixer al Sr. J. T. V. el dret a rebre una indemnització com a 
conseqüència dels danys soferts en el paviment de l’entrada del seu habitatge situat 
a l’Av. Catalunya núm. 16 de Guardiola de Font-rubí, per causa de les arrels d’un 
arbre situat a la via pública; havent estat confirmada la relació de causalitat entre el 
funcionament del servei públic i la lesió produïda. 
 
SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la quantitat de 2.539,79 euros a la qual 
ascendeix la indemnització corresponent en cas de conformitat de l'informe de 
fiscalització que s'emeti per la Intervenció. 
 
TERCER.- Ordenar el pagament de 2.539,79 euros, en cas de conformitat de 
l'informe de fiscalització que s'emeti per la Intervenció, a favor del Sr. J. T. V. 
 
QUART.- Adonar de l’acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar les 
anotacions comptables corresponents a la present ordenació de pagaments i a fi que 
es faci efectiu el pagament ordenat. 
 
CINQUÈ.- Notificar a l’interessat aquest acord juntament amb els recursos 
procedents contra aquest. 
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SISÈ.- Donar trasllat de dit acord a Ferrer Y Ojeda Asociados corredoria de seguros, 
SL i Zurich Seguros, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS 
PROCEDENTS DEL XXI CICLE DE CAVA JAZZ 2019. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 
“En sessió de data 30 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’establiment del preu públic per la realització del  XXI Cicle de Cava Jazz 2019, les 
tarifes del qual són les següents: 
 

Activitat XXI Cicle de Cava Jazz 2019 Preu 
Entrada adult 12,00 € 
Adquisició carnet d’amic/ga del Cicle Cava Jazz 5,00 € 
Entrada adult amb carnet d’amic/ga del Cicle Cava 
Jazz 10,00 € 

Entrada joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos 6,00 € 
Entrada menors de 14 anys Gratuït 

 
El dia 19 de gener de 2019 es va dur a terme la primera actuació amb el grup 
musical The Velvet Candles, i la recaptació total dels ingressos és de 1.023,00 
euros, d’acord amb l’informe de la regidora de Cultura i Festes de data 8 de maig de 
2019 i amb el següent detall: 

- 53 entrades d’adult, a 12 €: 636,00 euros; 
- 25 carnet d’amic/ga del Cicle Cava Jazz, a 5 €: 125,00 euros; 
- 25 entrades d’adult amb carnet d’amic/ga del Cicle Cava Jazz, a 10 €: 250,00 

euros; 
- 2 entrades joves, a 6 €: 12,00 euros. 

  
El dia 23 de febrer de 2019 es va dur a terme la segona actuació amb el grup 
musical Dixieland Preachers, i la recaptació total dels ingressos és de 840,00 euros, 
d’acord amb l’informe de la regidora de Cultura i Festes de data 8 de maig de 2019 i 
amb el següent detall: 

- 55 entrades d’adult, a 12 €: 660,00 euros; 
- 18 entrades d’adult amb carnet d’amic/ga del Cicle Cava Jazz, a 10 €: 180,00 

euros. 
 
El dia 23 de març de 2019 es va dur a terme la tercera actuació amb el grup musical 
The Black Barbies, i la recaptació total dels ingressos és de 894,00 euros, d’acord 
amb l’informe de la regidora de Cultura i Festes de data 8 de maig de 2019 i amb el 
següent detall: 

- 58 entrades d’adult, a 12 €: 696,00 euros; 
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- 18 entrades d’adult amb carnet d’amic/ga del Cicle Cava Jazz, a 10 €: 180,00 
euros; 

- 3 entrades joves, a 6 €: 18,00 euros 
 
El dia 13 d’abril de 2019 es va dur a terme la quarta actuació amb el grup musical 
The Rhythm Treasures, i la recaptació total dels ingressos és de 434,00 euros, 
d’acord amb l’informe de la regidora de Cultura i Festes de data 8 de maig de 2019 i 
amb el següent detall: 

- 24 entrades d’adult, a 12 €: 288,00 euros; 
- 14 entrades d’adult amb carnet d’amic/ga del Cicle Cava Jazz, a 10 €: 140,00 

euros; 
- 1 entrades joves, a 6 €: 6,00 euros 

 
Vist el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordenança General de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i els 
articles 42 i següents de les Bases d’execució del Pressupost de 2018. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix 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 liquidació d’ingressos procedents de les tarifes aprovades del 
preu públic per la realització del XXI Cicle de Cava Jazz, que ascendeix a 3.191,00 
euros. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als serveis econòmics municipals per a què 
procedeixin a la comptabilització de la corresponent fase del procediment sobre drets 
i ingressos municipals.“ 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE DIVERSOS 
ACTES ESPORTIUS I D’UNA EXCURSIÓ DE LA LLAR D’INFANTS. 
 
Per recomanació de la secretària-interventora, els membres de la Junta de Govern 
no entren a debatre ni a votar aquest punt de l’ordre del dia, perquè a l’expedient li 
manca un document necessari per adoptar l’acord.  
 
CATORZÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
CATALÀ D’ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu: 
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“Vista la Resolució EMC/1323/2019, de 14 de maig, de l’Institut Català d’Energia, per 
la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions 
del Programa d’incentiu a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (ref. 
BDNS 455774). 
 
Atès que l’ajuntament de Font-rubí està interessat en sol·licitar un ajut per a la 
implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Vist que, una de les condicions que requereix l’Institut Català d’Energia per a poder 
sol·licitar l’esmentada subvenció, és la certificació de l’acord de l’òrgan competent 
aprovant la seva sol·licitud. 
 
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 presentació de sol·licitud de subvenció a l’Institut Català 
d’Energia per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
SEGON.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a la sol·licitud i 
trametre-la a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tota la documentació necessària per la 
tramesa i, si escau, justificació de la subvenció.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per l’Institut d’Estudis Penedesencs per tal que li sigui 
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que 
desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2019. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
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Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de 
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els 
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i 
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
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 (publicada al BOPB de data 6 
de juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, amb CIF G-08885311, per un import de CENT CINQUANTA 
EUROS (150.00€), destinats a les activitats d’estudi i difusió de la història i la cultura 
en l’àmbit penedesencs. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’INSTITUT 

D’ESTUDIS PENEDESENCS PER L’ANY 2019 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant 
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de 
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb 
l’acord de la Junta de Govern de data .................., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, 
Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, la Sra. M. D. G. M., presidenta de l’Institut d’Estudis Penedesencs, major d’edat, actuant en 
nom i representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb CIF G08885311, amb domicili a efectes 
de notificació al carrer dels Ferrers núm. 54, baixos, de Vilafranca del Penedès (08720), 
 
DECLAREN: 
 

I. Que l’objectiu d’aquest ajuntament és donar suport i contribuir a la consolidació de les 
diverses activitats de les entitats que treballen al nostre municipi en el camp de la 
cultura. 
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II. Que l’Institut d’Estudis Penedesencs té per objectiu treballar en l’estudi i difusió de la 
cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el d’aquest municipi en particular. 

III. Que aquest conveni es prorrogarà anualment per acord entre les dues parts. 
IV. Que per tal de regular les relacions entre l’Ajuntament de Font-rubí i l’Institut d’Estudis 

Penedesencs durant l’any 2019, ambdues parts subscriuen aquest document amb les 
següents: 

 
CLÀUSULES: 
 
Primera: L’Institut d’Estudis Penedesencs es compromet a: 
 

1. Tenir present el patrimoni cultural del municipi en les seves activitats d’estudi, recerca i 
divulgació, especialment en l’actual projecte d’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del 
Penedès que està realitzant. 

2. Que en tots els impresos que anunciïn l’activitat subvencionada o en qualsevol altre mitjà de 
comunicació hi haurà de figurar “en conveni amb l’Ajuntament de Font-rubí”. 

3. Presentar a començament de l’any en curs una proposta d’activitats a realitzar i les seves 
condicions. 

4. Realitzar activitats al municipi: exposicions, conferències, presentacions de llibres,... 
5. Col·laborar en la potenciació cultural del municipi. 
6. La publicitat dels actes anirà a càrrec de l’entitat cultural. 
7. Lliurar a l’Ajuntament tres exemplars de cadascuna de les seves publicacions, segons el que 

s’hagi acordat. 
8. El compliment de la normativa vigent relativa a la política lingüística i del reglament per a l’ús 

de la llengua catalana de l’Ajuntament. 
 
Segona: L’Ajuntament de Font-rubí es compromet a: 
 

1.  Aportar la quantitat de 150,00-,€ a l’Institut d’Estudis Penedesencs destinats a les  activitats 
d’estudi i difusió de la història i la cultura en l’àmbit penedesencs i a la realització d’activitats 
en el municipi de Font-rubí, per a la realització de les activitats esmentades més amunt. 
 

2.  Posar a disposició de l’entitat els mitjans de comunicació que estan als seu abast (ràdio, 
televisió i mitjans escrits) per tal de contribuir a una bona difusió de les activitats. 

 
3.  El pagament de l’import s’efectuarà per transferència bancària al número de compte ES77 

0081 1924 2300 0104 3505 de Banc Sabadell. 
 
Tercera: L’incompliment del present Conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, a Font-rubí a 
...................... 
 
Xavier Lluch Llopart             M. D. G. M. 
Alcalde – president Presidenta de l’Institut d’Estudis  
Ajuntament de Font-rubí Penedesencs   

 
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS 
(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48026 del pressupost de l’exercici 2019, per 
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fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE 
FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 
“Vista la petició formulada per l’Associació de Defensa Forestal de Font-rubí per tal 
que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les 
activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2019. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per 
acord del Ple de data 31 de gener de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15.1 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat primer de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 
de juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’Associació de Defensa Forestal de Font-rubí, amb CIF G-58409251, per un import 
de DEU MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS (10.325,00 €), destinada a cobrir la 
despesa del lloguer del local de l’ADF, a la compra de combustible i de material 
fungible i a les despeses de les reparacions dels vehicles de vigilància forestal, entre 
d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança 
General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal 
de la qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’ASSOCIACIÓ DE 

DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ PER L’ANY 2019 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant 
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de 
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb 
l’acord de la Junta de Govern de data ............, assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. 
Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, el Sr. R. T. S., major d’edat, actuant en nom i representació de l’Associació de Defensa 
Forestal de Font-rubí, amb CIF G-58409251, amb domicili a efectes de notificació al carrer Verge de 
Montserrat, núm. 1 de Sant Martí Sarroca (08731), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat l’A.D.F. Font-rubí va presentar, en data 16 de març de 2019 i NRE 446, instància 
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de 
suportar aquesta entitat durant l’exercici 2019, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 
II. Que l’A.D.F. Font-rubí és una entitat activa formada per membres voluntaris, que treballa, entre d’altres 
activitats en: 

- L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.     
- La participació i la col·laboració en tots els plans d’emergència vigents de l’ajuntament de Font-

rubí, així com en qualsevol altra emergència on siguin requerits. 
- La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es 

dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o 
amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els 
incendis forestals. 

- La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les 
accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un 
coneixement més gran. 

- La sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF. 
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- L’execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i 
punts d'aigua. 

- L’actuació en els fenòmens meteorològics severs que afectin infraestructures importants, com 
són els caos de nevades, ventades i aiguats. 

- La vigilància constant del territori durant els dies de perill d’incendi forestal, quan s’activa el 
nivell Pla Alfa: 1, 2, 3. 

- La col·laboració en la seguretat i organització d’activitats en el nostre municipi com són La 
Cursa de l’Encantada i la Fira de Caça de Font-rubí, entre d’altres. 

 
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat 
exposada. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ................. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb l’A.D.F. Font-rubí 
en l’execució del projecte/activitat següent: despeses de lloguer del local de l’entitat, compra de 
combustible i de material fungible, manteniment de camins municipals i manteniment d’infraestructures, 
vigilància forestal i primeres intervencions entre d’altres.. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ amb un 
import de DEU MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS (10.325,00€), per col·laborar en la realització 
de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2019. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim 
el dia 31 de març de 2020, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de 
l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà fraccionat en dos cops durant l’exercici 2019. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
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1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2019. Així mateix, 
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí 
a  ........................ 
 
Xavier Lluch Llopart               R. T. S. 
Alcalde – president                                                Representant Agrupació de  
Ajuntament de Font-rubí                                        Defensa Forestal de Font-rubí. 

  
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DEU MIL TRES-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS (10.325,00 €), amb càrrec a l’aplicació 136.48001 del 
pressupost de l’exercici 2019, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
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QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Defensa Forestal de 
Font-rubí.    
 
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS DEL SOCORRISME I CURSETS DE NATACIÓ PER A LA 
PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA D’ESTIU 2019 (EXP. M14-2019 I G194/2019). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de socorrisme i cursets de natació 
per a la temporada d’estiu 2019 de la piscina municipal, per a poder prestar 
correctament el servei públic. 
 
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses, segons consta a 
l’expedient, però només ha presentat oferta 1 empresa, SWIM & FITS, SL. per import 
de 8.755,00 euros i 1.838,55 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 22 de maig de 2019, 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 sobri 
contractació. 
 
Atès que, en data 22 de maig de 2019, 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: 
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei de socorrisme i cursets de natació per a la 
piscina municipal per a la temporada 2019, mitjançant el procediment del contracte 
menor, amb el contractista SWIM & FITS, SL. (NIF B67154039) per un import de 
8.755,00 euros i 1.838,55 euros d’IVA. 

 
SEGON.- Establir com a condicions específiques del contracte del servei de 
socorrisme i cursets: 

- La durada del contracte serà del 15 de juny a l’1 de setembre de 2019 (ambdós 
inclosos). 

- L’horari de prestació del servei serà:  
15 i 16 de juny d’11:00 a 19:00 h 

Del 17 al 21 de juny de 14:00 a 19:00 h 

Del 22 de juny a l’1 de setembre d’11:00 a 19:00 h 

 
- Les tasques que SWIM & FITS, SL. es compromet a dur a terme en l’horari 

esmentat són: 
• Prestació del servei de socorrisme en tot l’horari d’obertura de la 

piscina, solucionant les possibles incidències que es puguin donar amb 
els socorristes titulars (baixes, substitucions...). Tanmateix SWIM & 
FITS, SL. uniforma l’esmentat servei amb la finalitat de que els tècnics 
puguin ésser identificats pels usuaris de la piscina. 

• Tenir responsabilitat de la farmaciola, pel que fa d’higiene i cura dels 
materials que s’hi troben. 

• Organització de la cadena de salvament. 
• SWIM & FITS, SL. contractarà una pòlissa de responsabilitat civil. 

- Fer-se càrrec del pagament dels honoraris i dietes dels tècnics en salvament, 
així com de la contractació laboral dels mateixos i haurà de complir amb les 
obligacions respecte a la Seguretat Social. 

- Disposar d’un equip d’oxigenoteràpia. 
- Organitzar i realitzar cursets de natació 

 
TERCER.-  L’objecte del present contracte és el servei de socorrisme i cursets de 
natació de la piscina municipal de la temporada d’estiu 2019. El codi CPV és el 
següent: 92000000-1 (serveis d’esbarjo, culturals i esportius). 
 
QUART.- Aprovar l’import total de 10.593,55 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 337.22712 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
  
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
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VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 2019 (EXP. M13-2019 I 
G192/2019). 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de manteniment de la piscina 
municipal per a poder prestar correctament el servei públic aquesta temporada 
d’estiu 2019. 
 
Atès que s’han sol·licitat quatre pressupostos a quatre empreses, segons consta a 
l’expedient, però només han presentat oferta 2 d’elles: AUTOMATISMES I 
MANTENIMENTS PENEDÈS, SL. i LAMPISTERIA RUBIÓ, SL., segons criteri tècnic, 
l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha 
estat LAMPISTERIA RUBIÓ, SL. per un import de 1.919,88 euros i 403,18 euros 
d’IVA., segons es detalla a continuació: 

• Posta en marxa del rec per un import de 427,50 euros i 89,78 euros d’IVA. 
• Millores uniformitat del rec per un import de 276,88 euros i 58,14 euros d’IVA. 
• Posta en marxa de les bombes i manteniment per un import de 1.215,50 euros i 

255,26 euros d’IVA. 
Els treballs a realitzar per avaries no previstes i/o manteniment no establert en el 
pressupost, seran facturats a 26,50 €/hora i 5,57 €/hora d’IVA. 

 
Atès que, en data 23 de maig de 2019, 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 23 de maig de 2019, 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 
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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 servei de manteniment de la piscina municipal 2019 a 
LAMPISTERIA RUBIÓ, SL. (NIF B-63343891) per import de 1.919,88 euros i 403,18 
euros d’IVA. 
 
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei de manteniment de la piscina 
municipal per a la temporada d’estiu 2019. El codi CPV és el següent: 45212290-5, 
serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions esportives. 
 
TERCER.- Aprovar l’import total de 2.323,06 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 337-21303 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament, 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. 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR PEL SERVEI DE CORREUS (EXP. M15-2019 I G197/2019). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de correus (serveis postals i 
telegràfics) per a poder establir un pagament únic mensual. 
 
Donat que la única empresa que ofereix aquesta prestació de serveis postals i 
telegràfics és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA., SME. 
 
Atès que, en data 23 de maig de 2019, 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 sobri 
contractació. 
 
Atès que, en data 23 de maig de 2019, 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 
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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 de servei de correus (serveis postals i telegràfics), 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SOCIEDAD 
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA., SME. (NIF A83052407) per un import 
de 826,00 euros i 173,46 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que la durada del contracte és amb efectes de l’1 de gener fins el 
31 de desembre de 2019. 

 
TERCER.-  L’objecte del present contracte és el servei de correus (serveis postals i 
telegràfics). El codi CPV és el següent: 64000000-6 (serveis de correus i 
telecomunicacions). 
 
QUART.- Aprovar l’import total de 999,46 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 920-22201 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
  
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINTÈ.- 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 21:48 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. 
 


