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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 20 DE JULIOL DE 2021 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 20 de juliol de 2021 es reuneix la JUNTA 
DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER 
LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de 
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

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

• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de Promoció 
Econòmica i Turisme. 

 
Excusa la seva assistència el/la regidor/a: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, 
regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i 
REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:35 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 de material municipal, 
4. Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 70 del mòdul de Can Castellví. 
5. Proposta d’acceptació del fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a 

municipis de fins a 10.000 habitants” per al 2021 de la Diputació de Barcelona. 
6. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres 

exp. núm. 246/2020. 
7. Donar compte de l’assabentat de la llicència d’obres exp. núm. 283/2021. 
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 285/2021. 
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 286/2021. 
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10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 85/2021. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 140/2021. 
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 223/2021. 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 247/2021. 
14. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el 

Comitè comarcal de la Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès per al lliurament de 
targetes prepagament d’alimentació a les famílies vulnerables 2021. 

15. Proposta de contractació de la subscripció a la revista Boletín Económico de la 
Construcción (exp. M28-2021 i G289/2021). 

16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de diversos serveis per a 
la festa major 2021 (exp. M29-2021 i G291/2021). 

17. Precs i preguntes. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de juliol de 
2021, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President la sotmet 
a votació. 
 
I sotmesa l’acta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús de material municipal, per a 
l’organització d’una activitat o celebració que s’hi especifica, amb la documentació afegida 
que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de material municipal que es relaciona a l’annex d’aquest 
acord. 
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Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic corresponent per a l’esmentada cessió, que 
ascendeix a 9,60 euros, 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 Preu 
públic fiança 

J. D. L. Material municipal 10/07/2021 12 cadires + 2 taules 9,60 € 0,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 70 DEL MÒDUL DE CAN 
CASTELLVÍ. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. F. B. S., en data 14 de juny de 2021 i amb registre 
d’entrada núm. 905, 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 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 70 de propietat municipal del mòdul instal·lat al barri de 
Can Castellví al Sr. F. B. S., per a rebre el correu postal.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de 
concessió de la bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf 
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “DINAMITZACIÓ DE 
L’OCUPACIÓ PER A MUNICIPIS DE FINS A 10.000 HABITANTS” PER AL 2021 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha 
aprovat el fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 
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habitants” per al 2021, amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències que els efectes de la 
crisis econòmica i social provocada per la pandèmia per la COVID-19 està tenint en l’aturada 
de l’economia i la conseqüent destrucció de l’ocupació. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Font-rubí li ha estat atorgat un ajut de 5.787,25 euros per a 
aquesta actuació.  
 
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquest ajut, és necessària 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 núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar el següent recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 

 
Objecte Import 

Fons de prestació “Dinamització de l’ocupació 
per a municipis de fins a 10.000 habitants” 5.787,25 € 

 
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. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 246/2020. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 28 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres (exp. 246/2020) presentada per la Sra. N. S. F., per dur a terme les obres 
consistents en la substitució de la coberta de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 
14 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de serveis, per import de 622,30 euros, la qual va ser ingressada al compte 
corrent de la Corporació en data 12 d’agost de 2020. 
 
Atès que, en data 25 de juny de 2021 i amb número de registre d’entrada 971, la Sra. N. S. 
F. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres exp. 
246/2020, ja que les obres han estat acabades. 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 15 de juliol de 2021, 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 28 de juliol de 2020, es proposa a la Corporació 
la devolució de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 622,30 
euros. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. N. S. F. de la fiança dipositada en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 622,30 euros, corresponent a l’expedient de 
llicència d’obres núm. 246/2020.  
 
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 dels regidors 
assistents. 
 
 
SETÈ. - DONAR COMPTE DE L’ASSABENTAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
283/2021. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. B. DE J. en data 5 de juliol 
de 2021 i amb núm. de RE 1009, per tal de realitzar les obres consistents en pintar les 
façanes de l’habitatge anomenat l’Era i situat al barri Grabuac i la Fanga núm. 49 del 
municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 08084A021000150000OA. Aquesta 
llicència d’obres substitueix a la llicència de l’expedient urbanístic núm. 3/2017, ja que es 
troba caducada i ens comunica que no s’han pogut iniciar les obres. 
 
Vist l’informe de data 12 de juliol de 2021 de l’arquitecte FAVORABLE a l’assabentat de la 
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la llicència d’obres núm. 283/2021, presentada per la 
Sra. M. B. DE J., per tal de realitzar les obres consistents en pintar les façanes de l’habitatge 
anomenat l’Era i situat al barri Grabuac i la Fanga núm. 49 del municipi de Font-rubí. 
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OBSERVACIONS: 
 

- Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una 
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc. 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò establert 
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. així com allò definit en el Real Decret 
2177/2004, de 12 de novembre,  pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 
18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 

 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar 
l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció. 

 
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient LUM 3/2017. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VUITÈ. - DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
285/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. M. G. R., en data 5 de juliol 
de 2021 i amb núm. de RE 1010, per tal de realitzar les obres de reparació de filtracions 
d’aigua a la terrassa, consistents en repicar 58,60m² de paviment, arreglar filtracions 
d’aigua, posar tela asfàltica i tornar a col·locar paviment, a l’habitatge situat a l’Avinguda 
Catalunya núm. 1 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí; segons 
referència cadastral 7356710CF8875N0001LX. 
 
Vist l’informe de data 8 de juliol de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a l’assabentat 
de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les 
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 285/2021, presentada 
pel Sr. J. M. G. R., per tal de realitzar les obres consistents en la reparació de les filtracions 
d’aigua a la terrassa de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 1 del municipi de 
Font-rubí. 
 

OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò establert en 
el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de 
12 de novembre,  pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 
 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.477,91 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 3.477,91 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 90,43 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 135,43 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 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 dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ. - DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
286/2021. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. A. M. R., en data 5 de juliol 
de 2021 i amb núm. de RE 1012, per tal de realitzar les obres consistents en l’arranjament 
del distribuïdor i sortida al pati de la planta baixa-garatge així com la rehabilitació del bany 
existent, a l’habitatge situat al carrer Les Casetes núm. 5 del nucli urbà de les Casetes d’en 
Raspall del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 9574121CF8897S0001XE. 
 
Vist l’informe de data 8 de juliol de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a l’assabentat 
de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les 
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Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 286/2021, presentada 
per la Sra. A. M. R., per tal de realitzar les obres consistents en l’arranjament del distribuïdor 
i sortida al pati de la planta baixa-garatge així com la rehabilitació del bany existent, a 
l’habitatge situat al carrer Les Casetes núm. 5 del nucli urbà de les Casetes d’en Raspall del 
municipi de Font-rubí. 
 

OBSERVACIONS: 
 

- En cas que per a la realització de les obres s’utilitzi bastida, caldrà aportar full 
d’assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent i visat pel 
corresponent col·legi professional (en cas de ser necessari), d’acord amb allò 
establert en l’art.21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 18/10/2000. 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò establert en 
el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de 
12 de novembre,  pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.235,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 487,50 € + 1.300 € = 4.235,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 110,11 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 155,11 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DESÈ. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 85/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. G. M. S., en representació del 
CENTRE EDUCATIU ORIOL BADIA del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, en data 22 de febrer de 2021 i amb núm. de RE 307, per tal de realitzar les obres 
consistents en la reforma i adequació interior d’oficines del centre i obertura de finestra en 
façana al centre situat al barri Mas Moió núm. 12 del municipi de Font-rubí i amb referència 
cadastral 08084A029000080000OE; segons documentació  tècnica redactada per 
Argamassa i signada per l’arquitecta G. M. S. 
 
Vist l’informe de data 12 de juliol de 2021 dels serveis tècnics FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 15 de juliol de 2021. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 85/2021, presentada per la Sra. G. M. S., en 
representació del CENTRE EDUCATIU ORIOL BADIA del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de realitzar les obres consistents en la reforma i adequació 
interior d’oficines del centre i obertura de finestra en façana al centre situat al barri Mas Moió 
núm. 12 del municipi de Font-rubí. 
 

Previ a l’inici de les obres, caldrà aportar: 
 

- Full d’assumeix de l’arquitecte director de les obres, degudament signat per tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi professional.  

- Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut de l’arquitecte o tècnic que portarà 
els treballs de coordinació de seguretat i salut, degudament signat per tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi professional. 

- En cas que ambdós assumeix no vagin visats pel corresponent col·legi professional, 
caldrà annexar també: 

1.- Declaració responsable de tècnic competent que facilitarà l’ajuntament, 
degudament omplerta i signada per tècnic competent 
2.- Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil del tècnic director de les obres. 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.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 CA0101 

3.- I certificat emès pel corresponent col·legi oficial, conforme el tècnic redactor de 
la documentació tècnica aportada a data de la present, es troba col·legiat. 

- Contracte d’acceptació de residus de la construcció i demolició. L’import i les tones ha 
de coincidir amb la fitxa de residus del projecte tècnic presentat. 

- I l’alta censal del constructor que farà les obres. 
 

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: 32.529,44 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 32.529,44 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 845,77 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 195,18 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.052,95 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 325,29 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 157,30 € pendent 
de  dipositat a  centre gestor autoritzat  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ. -  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 140/2021. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. L. S. S., en data 30 de març de 
2021 i amb núm. de RE 538, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una 
piscina descoberta de 34,20m² de làmina d’aigua a la finca situada al carrer Rieux Volvestre 
núm. 7 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i 
amb referència cadastral 6960204CF8866S0001IB; segons documentació tècnica redactada 
per Parramon Arquitectura Grup Map Otechta, S.L. i signat per l’arquitecte tècnic R. P. J. 
amb visat núm. BCX199 i de data 22/06/2021.  
 
Vist el requeriment de documentació de data 18 de maig de 2021 i NRS69, el qual va ser 
respost pel titular de les obres en data 22 de juny de 2021 i NRE 952. 
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Vist l’informe de data 6 de juliol de 2021 dels serveis tècnics FAVORABLE a la llicència d’obres 
sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 
18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 15 de juliol de 2021. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 140/2021, presentada pel Sr. L. S. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta de 34,20m² de 
làmina d’aigua a la finca situada al carrer Rieux Volvestre núm. 7 de Can Rovireta al nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
 

Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà: 
 

- Fotocòpia de l’alta censal del constructor o industrial que farà les obres. 
 

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. A més, haurà d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil, així com a contractista de l’obra mencionada. 

 

- 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: 18.334,11 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 18.334,11 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 476,69 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 110,00 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 598,69 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 366,68 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 1.270,74 € 
*Dipositat a centre gestor autoritzat  
 
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 dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
223/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. P. S., en data 21 de maig de 
2021 i amb núm. de RE 791, per tal de realitzar les obres consistents en l’enderroc del fals 
sostre de dues habitacions i l’arranjament de la façana a l’habitatge anomenat Cal Rus i 
situat al barri Les Cases Noves núm. 31 del municipi de Font-rubí. Segons referència 
cadastral 08084A010000060000OZ. 
 
Vist el requeriment de documentació de data 5.07.2021 i NRS107, el qual va ser respost pel 
titular de les obres per correu electrònic en data 8.07.2021. 
 
Vist l’informe de data 12 de juliol de 2021 de l’arquitecte FAVORABLE a la llicència d’obres 
sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 
18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 14 de juliol de 2021. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 223/2021, presentada pel Sr. J. M. P. S., per tal 
de realitzar les obres consistents en l’enderroc del fals sostre de dues habitacions així com 
l’arranjament de la façana a l’habitatge anomenat Cal Rus i situat al barri Les Cases Noves 
núm. 31 del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I 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. A més, haurà d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil, així com a contractista de l’obra mencionada. 
 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.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 CA0101 

- 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 DE REFERÈNCIA: 5.450,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 141,70€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 191,70 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS: (en SNU 1% amb mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 

 
TRETZÈ. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
247/2021. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. M., en data 7 de juny de 
2021 i amb núm. de RE 860, per tal de realitzar les obres d’adequació de dos espais 
interiors consistent en la seva restauració i sanejament, a l’habitatge anomenat Cal Manel de 
l’Obaga i situat al barri Font-rubí núm. 15 del municipi de Font-rubí i segons referència 
cadastral 002407200CF88G0001ZX. 
 
Vist el requeriment de documentació de data 5 de juliol 2021 i NRS108, el qual va ser 
aportat pel titular de les obres en data 6 de juliol de 2021 i NRE1019. 
 
Vist l’informe de data 8 de juliol de 2021 de l’arquitecte FAVORABLE a la llicència d’obres 
sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 
18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 14 de juliol de 2021. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, 
el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 247/2021, presentada pel Sr. J. M. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en l’adequació de dos espais interiors de l’habitatge anomenat 
Cal Manel de l’Obaga i situat al barri Font-rubí núm. 15 del municipi de Font-rubí. 
 

OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I 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. A més, haurà d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil, així com a contractista de l’obra mencionada. 

 

- 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 DE REFERÈNCIA: 4.283,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 111,36€ 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 161,36 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS: (en SNU 1% amb mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL COMITÉ COMARCAL DE LA CREU ROJA 
ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS PER AL LLIURAMENT DE TARGETES 
PREPAGAMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES 2021. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que l'Ajuntament de Font-rubí té la voluntat de reforçar les accions orientades al 
benestar de la ciutadania i de prioritzar l'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat 
que en l'actual context socioeconòmic tenen necessitat d'ajuts per a la subsistència. 
 
Atès que la Creu Roja és una institució humanitària, d'interès públic i de naturalesa benèfica 
i social, que entre els seus fins estatuaris contempla la promoció i la col·laboració en accions 
de benestar social dirigides principalment als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la 
societat; accions que duu a terme amb la intervenció de voluntariat. 
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Donat que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials estableix que els ens locals 
tenen l'obligació de facilitar ajuts d'urgència social, especialment a les persones que es 
troben en situació de risc d'exclusió social. 
 
Atès que ambdues entitats consideren que l'atenció i promoció de les persones i famílies en 
situació de risc d'exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració 
en aquest àmbit pot ser beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes del municipi de Font-rubí 
en circumstàncies econòmiques precàries. 
 
Donat que l'Ajuntament de Font-rubí ha establert un dispositiu per garantir les necessitats 
bàsiques per a les famílies en situació  socioeconòmica més vulnerable, mitjançant targetes 
de  prepagament per garantir de manera normalitzada l'accés a productes de primera 
necessitat. 
 
Vista la proposta de conveni presentada pels serveis socials municipals, que tot seguit es 
transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I  EL COMITÈ COMARCAL DE 

LA CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS PER AL LLIURAMENT DE TARGETES PREPAGAMENT 

D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES 2021. 

 
REUNITS 
 
D’una part, Sr. Xavier Lluch Llopart, Alcalde - President de l’Ajuntament de Font-rubí amb CIF núm. P-
0808400-F  i domicili social a la Plaça de l’ajuntament núm. 1 de Font-rubí, qui obra en nom i representació de 
l’esmentada Corporació,  
 
I de l’altra, la Sra. À. M. R., presidenta del Comitè Comarcal de la CREU ROJA A l'ALT PENEDÈS, la qual delega 
la signatura d'aquest conveni al senyor A. R. L., secretari del Comitè Provincial de Creu Roja Espanyola a 
Barcelona, en nom i representació de l'entitat esmentada (d'ara endavant Creu Roja), CIF Q-2866001-G, i amb 
domicili a aquest efecte al carrer Eugeni d'Ors, 22, Vilafranca del Penedès, en l'exercici de les seves facultats 
derivades dels nomenaments en el càrrec de dates 7 de juny de 2019 i 12 de juny de 2018, respectivament; i de 
l'articulo 17 punt 4 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola i l'article 27.2 del RGO. 
 
Ambdues parts actuen en virtut de les facultats que tenen conferides i es reconeixen mútua capacitat per actuar i 
competència per a la subscripció del present conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l'Ajuntament de Font-rubí té la voluntat de reforçar les accions orientades al benestar de la ciutadania i 
de prioritzar l'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat que en l'actual context socioeconòmic tenen 
necessitat d'ajuts per a la subsistència. 
 
II.- Que la Creu Roja és una institució humanitària, d'interès públic i de naturalesa benèfica i social, que entre els 
seus fins estatuaris contempla la promoció i la col·laboració en accions de benestar social dirigides principalment 
als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat; accions que duu a terme amb la intervenció de 
voluntariat. 
 
III.- Que la llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen l'obligació de facilitar ajuts 
d'urgència social, especialment a les persones que es troben en situació de risc d'exclusió social. 
 
IV.- Que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per prioritzar activitats destinades a pal·liar 
els efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d'emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social. 
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V.- Que ambdues entitats consideren que l'atenció i promoció de les persones i famílies en situació de risc 
d'exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit pot ser beneficiosa 
per als ciutadans i ciutadanes del municipi de Font-rubí en circumstàncies econòmiques precàries. 
 
VI.- Que l'Ajuntament de Font-rubí ha establert un dispositiu per garantir les necessitats bàsiques per a les 
famílies en situació  socioeconòmica més vulnerable, mitjançant targetes de  prepagament per garantir de 
manera normalitzada l'accés a productes de primera necessitat. 
 
Pel que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútua capacitat per formalitzar aquest conveni d'acord amb les 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Creu Roja portarà a terme el lliurament de targetes de prepagament per a la cobertura de necessitats 
bàsiques, principalment alimentació, derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat té 
l'objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies concernides. 
 
Segona.- Creu Roja s'encarregarà  de l'acollida i atenció de les persones derivades i del lliurament de les 
targetes. Per a la realització d'aquestes accions, Creu Roja destinarà els professionals i/o voluntaris necessaris. 
 
Tercera.- L'Ajuntament de Font-rubí  tindrà en compte realitzar la comanda a Creu Roja a l’Alt Penedès , 
mitjançant la fitxa de derivació, sempre amb un mes i mig d'antelació al mes el qual es desitja realitzar l'ajuda. 
 
Quarta.- L'Ajuntament de Font-rubí aportarà la quantitat de 6.000,00 €. Es farà el pagament d’una bestreta del 
70% a la signatura del conveni i la resta a final de l’exercici, prèvia justificació de Creu Roja de la despesa 
executada. 
 
Els imports variaran en funció del nombre i edats de les persones destinatàries: 
En cas de que els destinataris siguin infants o joves (de 0 a 18 anys): 
 

76€ 1 infant beneficiari 
152€ 2 infants beneficiaris 
228€ 3 infants beneficiaris 

  
En cas de que els destinataris siguin majors de 18 anys: 
  
  
 
 
 
Cinquena.- Les càrregues de les targetes sempre seran mensuals. L'Ajuntament de Font-rubí haurà de tenir 
en compte fer les comandes per als mesos que es desitgi però que aquests siguin consecutius. En el moment de 
fer la comanda sempre s'indicarà la data d'inici i finalització de l'ajuda. 
 
Sisena.- Creu Roja transmetrà, en finalitzar el dispositiu, a l'Ajuntament de Font-rubí, les dades corresponents 
a les persones ateses i les targetes lliurades, essent aquest últim el responsable de contemplar el romanent en 
cas que alguna targeta no hagués estat utilitzada i de realitzar la petició de baixa de l'usuari que no hagi recollit 
l'ajut. Creu Roja es compromet a dissenyar un pla de treball per a aquests usuaris els quals hauran de participar 
en un taller inicial on s'explicarà el funcionament de l'ajuda, normes d'ús bàsiques, principis d'alimentació 
saludable i la signatura mensual dels rebuts. 
 
Setena.- Creu Roja aplicarà un 10% de gestió sobre l'import total que s’hagi materialitzat amb càrrec a 
l'Ajuntament de Font-rubí. Aquest 10% es destinarà com a recurs de la Creu Roja a l’Alt Penedès. 
 
Vuitena.- El present conveni té vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.  L'incompliment per part de 
Creu Roja o de l'Ajuntament de Font-rubí de qualsevol dels compromisos que s'estableixen en les clàusules 
precedents, serà causa de revocació del conveni. 
 
Novena.- L'Ajuntament de Font-rubí i Creu Roja es comprometen a fer constar mitjançant qualsevol mitjà, de 
manera conjunta o recíprocament, la col·laboració establerta en aquest conveni. 
 

56€ 1 persona beneficiària 
112€ 2 persones beneficiàries 
168€ 3 persones beneficiàries 
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Desena.- Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en el 
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), d'ara endavant RGPD i en la Llei Orgànica 
3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com en altres normes vigents o que 
en el futur puguin promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar indemne a l'altra part de qualsevol 
responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions que, en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal, els afecten a cadascuna de les parts. 
 
Si per a l'execució del que preveu Conveni, les parts han d'accedir o tenir accés a les dades personals de què és 
responsable l'altra part es comprometen a tractar les dades personals referides amb estricte compliment del 
deure de confidencialitat i a utilitzar-les exclusivament en els termes i a fi de donar compliment al que preveu el 
present Conveni. Les parts no faran servir aquestes dades per a finalitats diferents a les previstes en aquest 
Conveni, ni en els seus annexos, ni les comunicarà a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació. 
 
De produir-se el referit accés, les parts es comprometen a signar un annex per al Tractament (Annex I) que 
formarà part integrant del present document, i adoptar les mesures de seguretat establertes en l'article 32 del 
RGPD, així com observar i adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries o 
convenients per a assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades personals a les quals tinguin 
accés, així com evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció 
humana o del medi físic o natural. 
 
Un cop finalitzat el present Conveni, les dades seran destruïdes íntegrament o retornades a la part que sigui 
responsable de les mateixes, o al fitxer o fitxers que s'hagués accedit, així com els diferents suports o documents 
en què aquestes dades puguin constar. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, a un sol efecte. 
 
Xavier Lluch Llopart                                                    À. M. R. 
Alcalde - president                                                      Presidenta Creu Roja 
Ajuntament de Font-rubí                                             a l’Alt Penedès.” 
 
 

ANNEX 1 
 

“ACORD DE CONFIDENCIALITAT I ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS “CLÀUSULES DE 
PROTECCIÓ DE DADES" ENTRE CREU ROJA ESPANYOLA A L'ALT PENEDÈS ENCARREGAT DEL 
TRACTAMENT I AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 
 
D'una part, el Sr. Xavier Lluch Llopart, Alcalde - President de l'Ajuntament de Font-rubí amb CIF núm. P-
0808400-F i domicili social a la Plaça de l'Ajuntament núm. 1 de Font-rubí, qui obra en nom i representació de 
l'esmentada Corporació. D'ara endavant RESPONSABLE DEL TRACTAMENT o RESPONSABLE.  
 
I de l’altra, el Sr. A. R. L., el qual actua en nom i representació de CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT PENEDÈS, 
amb NIF Q2866001G i domicili al C/Eugeni d’Ors, 22, 08720, Vilafranca del Penedès. D'ara endavant 
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT o ENCARREGAT.  
 
Ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per obligar-se mitjançant aquest document, i 
manifestant tenir vigents els seus poders i ser suficients per obligar els seus representades,  
 
MANIFESTEN  
 
I. Que ambdues parts es troben vinculades per una relació de col·laboració que té per objecte el lliurament de 
targetes de prepagament per a la cobertura de necessitats bàsiques, principalment alimentació, derivades pels 
Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat té l'objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les 
famílies concernides.  
 
II. Que, amb motiu de l'anterior col·laboració, l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT tindrà accés i tractarà, per 
compte del RESPONSABLE, les dades de caràcter personal relatiu / s al / s fitxer / s detallat / s en la Clàusula 
SEGONA.  
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III. Que, en compliment del que estableix l'Art. 28 del Reglament General de Protecció de Dades (EU 2016/679) 
(en endavant RGPD) i la normativa de protecció de dades, ambdues parts, de forma lliure i espontània voluntat, 
acorden regular el tractament de les dades de caràcter personal de conformitat amb les següents.  
CLÀUSULES  
 
PRIMERA: DEFINICIONS  
 
«Dades personals»: tota informació sobre una persona física identificada o identificable ( «l'interessat»); es 
considerarà persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en 
particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un 
identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, 
econòmica, cultural o social d'aquesta persona;  
 
«Tractament»: qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de 
dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, 
estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, 
difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o 
destrucció;  
 
«Seudonimizació»:el tractament de dades personals de tal manera que ja no es puguin atribuir a un interessat 
sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figuri per separat i estigui 
subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribueixin a 
una persona física identificada o identificable; «Conjunt de dades»: tot conjunt estructurat de dades personals, 
accessibles d'acord amb criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o 
geogràfica; «Responsable del tractament» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoritat pública, 
servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i Mitjans de el tractament; si el 
Dret de la Unió o dels Estats membres determina els fins i mitjans de el tractament, el responsable del tractament 
o els criteris específics per al seu nomenament podrà establir-los el Dret de la Unió o dels estats membres;  
 
«Encarregat del tractament» o «encarregat»: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre 
organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament;  
 
«Destinatari”: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme a què es comuniquin 
dades personals, es tracti o no d'un tercer. No obstant això, no es consideraran destinataris les autoritats 
públiques que puguin rebre dades personals en el marc d'una investigació concreta de conformitat amb el Dret 
de la Unió o dels estats membres; el tractament de les dades per les autoritats públiques serà d'acord amb les 
normes en matèria de protecció de dades aplicables als fins del tractament;  
 
«Tercer»: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l'interessat, del responsable 
del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota 
l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat;  
 
«Consentiment de l'interessat»: tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la 
qual l'interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades 
personals que el concerneixen;  
 
«Violació de la seguretat de les dades personals»: tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, 
pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, 
o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades;  
 
«Autoritat de control»: la autoritat pública independent establerta per un Estat membre d'acord amb el que 
disposa l'article 51 RGPD,  
 
SEGONA: OBJECTE DE L'ENCÀRREC DEL TRACTAMENT  
Mitjançant les presents clàusules, s'habilita l'ENCARREGAT per compte del RESPONSABLE el tractament de les 
dades de caràcter personal necessàries per a:  
 
Descripció de serveis:  
Acollida i atenció de les persones derivades, i el lliurament de les targetes.   
 
Conjunt de dades afectades pel tractament 
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NOM TIPUS DE DADES 
DERIVACIONS TARGETES 2020 Nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon 

 
Durada del tractament  
El present acord estarà vigent durant el desenvolupament de la col·laboració i, un cop finalitzat aquest, durant el 
període legal necessari per a la deguda constància i justificació de les activitats realitzades.  
 
TERCERA: POSSIBILITAT DE SUBCONTRACTACIÓ DEL SERVEI  
 
El ENCARREGAT no podrà subcontractar amb un tercer la realització de cap tractament de dades personals, 
excepte els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'ENCARREGAT.  
 
Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s'haurà de comunicar prèviament i per escrit al 
responsable, amb una antelació de 3 mesos, indicant els tractaments que es pretén subcontractar i identificant, 
de forma clara i inequívoca, l'empresa Subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot 
dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.  
 
El Subcontractista, que també tindrà la condició de ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, està obligat igualment a 
complir les obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del tractament i les instruccions que 
dicti el responsable. Correspon a l'ENCARREGAT inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat 
quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat ...) i amb els mateixos 
requisits formals que ell, pel que fa a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les 
persones afectades. En el cas d'incompliment per part del sotsencarregat, l'ENCARREGAT inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el RESPONSABLE pel que fa a l'acompliment de les obligacions.  
 
QUARTA: OBLIGACIONS L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT i tot el 
seu personal s'obliga a:  

 Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, només per a 
la finalitat indicada pel Responsable. En cap cas podrà utilitzar les dades per a fins propis. Tractar les 
dades exclusivament en el marc de l'acord de col·laboració i d'acord amb les instruccions del 
responsable del tractament. En cas que l'ENCARREGAT consideri que alguna de les instruccions del 
RESPONSABLE infringeix la normativa de protecció de dades vigent, es ho farà saber immediatament.  

 Tractar les dades exclusivament a Espanya, en un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o 
en un tercer Estat per al qual hi hagi una decisió d'adequació de la Comissió Europea, d'acord amb la 
relació actualitzada de països publicats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Tot tractament 
en altres països requerirà l'autorització prèvia del RESPONSABLE del tractament, venint obligat 
l'ENCARREGAT, a adoptar les mesures necessàries perquè el tractament o transferència internacional 
de dades reuneixin les garanties adequades, d'acord amb les exigències recollides en els articles de l'45 
a l' 49 de l'RGPD i, en cas que sigui procedent, a sol·licitar la corresponent autorització a l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades  

 Si l'encarregat o sotsencarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o una organització 
internacional, en virtut de el Dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar al 
responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons 
importants d'interès públic.  

 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del 
Responsable, que contingui:  

a. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o encarregats i de cada responsable per compte d'el qual actuï 
l'encarregat. 
 
b. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.  
 
c. Les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació de 
l'esmentat tercer país o organització internacional i, si escau, la documentació de garanties adequades 
adoptades.  
 
d. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que estigui aplicant.  

 Oferir garanties suficients i aplicar les mesures de seguretat adequades, conforme les recomanacions 
contingudes en l'art. 32 de l'RGPD "Seguretat del tractament ", tenint en compte els riscos que presenti 
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el tractament de dades, en particular, com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració 
accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la 
comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.  

 Posar a disposició del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT tota la informació necessària per demostrar 
el compliment de les seves obligacions (certificacions de seguretat, certificats d'auditoria i altres), així 
com permetre i contribuir a aquelles auditories que el RESPONSABLE desitgi realitzar, incloses 
inspeccions, bé per si mateix o per mitjà d'auditor autoritzat per ell.  

 No comunicar les dades a terceres persones, llevat que compti amb l'autorització expressa del 
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.  

 Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en 
virtut de el present encàrrec, fins i tot després que finalitzi el contracte.  

 Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, de forma expressa 
i per escrit, a respectar la confidencialitat, així com a aplicar les mesures tècniques i organitzatives 
apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i a la categoria de les dades. Informar a tot 
el seu personal, col·laboradors i subcontractistes de les obligacions de confidencialitat de les dades de 
caràcter personal, prohibir l'accés a les dades personals contingudes en els suports o documents a què 
pugui tenir accés o coneixement, fer les advertències oportunes i subscriure tots documents siguin 
necessaris amb el seu personal i col·laboradors per assegurar el compliment d'aquestes obligacions.  

 El ENCARREGAT del tractament notificarà el RESPONSABLE, sense dilació indeguda, i en qualsevol 
cas abans del termini màxim de un dia laborable tenint en compte que la norma estableix un termini 
màxim de 72 hrs. des que es tingui constància, a través de el mitjà de comunicació que consideri més 
efectiu les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui 
coneixement, la notificació haurà de contemplar com mínim  els punts continguts en l'art. 33 de l'RGPD 
"Notificació d'una violació de les seguretat de les dades personals a l'autoritat de control"  

 Retornar, a l'acabar la relació entre les parts, tots els fitxers, suports i documents que hi hagi custodiat i / 
o tractat en nom del RESPONSABLE durant el desenvolupament i execució de la col·laboració. No és 
procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació. 
Així mateix, l'ENCARREGAT podrà conservar les dades, degudament bloquejades, mentre no es puguin 
derivar responsabilitats de la seva relació amb el RESPONSABLE.  

 Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del 
tractament i portabilitat de dades davant l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, aquest haurà de 
comunicar-ho per correu electrònic al RESPONSABLE a l'adreça que aquest li indiqui. La comunicació 
s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent a el de la recepció de 
la sol·licitud, acompanyant tota aquella informació que pugui ser rellevant per a resoldre la sol·licitud.  

 Col·laborar amb el RESPONSABLE en qualsevol Avaluació d'Impacte del tractament o consulta prèvia 
que aquest tingui l'obligació de realitzar, de conformitat amb els arts. 35 i 36 RGPD, com a 
conseqüència de les operacions de tractament a realitzar per l'ENCARREGAT.  

CINQUENA: OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT  
 
El responsable s'obliga i compromet a:  

 Que les dades / fitxer / s posat a disposició de l'encarregat, als quals es refereix la Clàusula SEGONA 
estigui / n degudament legalitzat / es i legitimat / s seus tractaments.  

 Haver recaptat el consentiment dels afectats per al tractament de les seves dades personals, fent-se 
responsable de la custòdia i conservació de la prova d'aquest consentiment.  

 Donar les instruccions adequades a l'ENCARREGAT del tractament per dur a terme el tractament de 
dades.  

 Realitzar les consultes prèvies que correspongui.  
 Realitzar anàlisis de riscos i una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 

operacions de tractament a realitzar per l'ENCARREGAT, quan sigui procedent.  

SISENA: EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT  
 
El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués generar per 
l'incompliment per part de l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les estipulacions de el present contracte, així 
com del que preveu el RGPD, en aquest cas serà considerat com a Responsable del Tractament de respondre 
de les infraccions en què pugui incórrer, així com de qualsevol reclamació d'indemnització que els interessats 
puguin interposar davant l'Autoritat de Control o davant els tribunals.  
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Si es portés a terme alguna subcontractació per part de l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, d'acord amb la 
clàusula TERCERA d'aquest document, donant lloc a un subencarregat de tractament i aquest últim incomplís les 
seves obligacions de protecció de dades, l'ENCARREGAT seguirà sent plenament responsable davant del 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT per la qual cosa fa a l'acompliment de les obligacions del sotsencarregat. 
Això es mantindrà independentment de nombre de subencarregat successius que hi hagi.  
 
SETENA: CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES  
 
Les dues parts informen que les dades personals dels signants d'aquest contracte poden ser inclosos en els seus 
respectius tractaments per satisfer la finalitat de gestió i manteniment de la relació contractual, conservant durant 
el temps del necessari per complir amb la mateixa. En qualsevol moment, podran exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, així com aquells reconeguts per la normativa que sigui aplicable, 
acompanyant d'una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent, a l'adreça indicada a el 
principi de el present document, segons correspongui.  
 
VUITENA: LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ  
 
El present contracte contempla les exigències de la legislació espanyola vigent i les del Reglament General de 
Protecció de Dades EU 2016/679, d'aplicació des del 25 de maig de 2018.  
 
Les parts, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions i / o conflictes que poguessin 
sorgir derivats d'aquest contracte als Jutjats i Tribunals de domicili social del responsable del Tractament.  
 
Perquè així consti, signen per duplicat el present contracte. 

 
   RESPONSABLE DEL TRACTAMENT  

                                                                                   
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT”  

 

 
Vist el que disposa l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, permet a les Entitats Locals celebrar 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de Dret Públic com a Privat, 
sempre que no siguin contraris a l'Ordenament Jurídic, ni versin sobre matèries no 
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen 
encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que, si escau, prevegi la disposició 
que ho reguli; així com els articles 47 a 56 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic 
de les Administracions Públiques; l'article 6 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 els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local; i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, 
de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el Comitè 
Comarcal de la Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès per al lliurament de targetes 
prepagament d’alimentació a famílies vulnerables 2021. 
 
Segon.- Aprovar l’acord de confidencialitat i accés a dades per compte de tercers “Clàusules 
de protecció de dades" entre la Creu Roja Espanyola a l'Alt Penedès encarregat del 
tractament i l’Ajuntament de Font-rubí responsable del tractament. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni i de l’Acord de Confidencialitat. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.000,00 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 231-26000 del pressupost municipal per a l’exercici 2021. 
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Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Comitè Comarcal de la 
Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès, d’acord amb la clàusula quarta del conveni, pagament 
d’una bestreta del 70% a la signatura del conveni i la resta a final de l’exercici, prèvia 
justificació de Creu Roja de la despesa executada. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola a l’Alt 
Penedès i trametre la documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest 
conveni. 
 
Setè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat 
amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA 
BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que la revista Boletín Económico de la Construcción és una revista trimestral de 
informació econòmica (preus unitaris i descomptes) del sector de la construcció, dirigida a 
arquitectes, enginyers, aparelladors, promotors, constructors, instal·ladors, pèrits, 
decoradors, oficines tècniques, administracions de finques, organismes oficials, ...). 
Donat que per als tècnics municipals és un model de consulta indispensable per a la 
redacció i comparació de pressupostos, és necessària la contractació de la subscripció a la 
revista Boletín Económico de la Construcción. 
 
Atès que la contractació de subscripcions a revistes, publicacions periòdiques i bases de 
dades (CPV 79980000-7) 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 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 
 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.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 CA0101 

Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, sobre les contractes menors. 
 
Atès que només s’ha sol·licitat pressupost, segons consta a l’expedient, a BOLETÍN 
ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, SL., única empresa que proporciona aquesta 
subscripció, l’import del qual és de 125,00 euros i 5,00 euros d’IVA. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació 
pressupostària 920-22001. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals segona, 
tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar la contractació de la subscripció a la revista Boletín Económico de la 
Construcción, amb BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, SL., amb NIF 
B58899618, per un import de 125,00 euros i 5,00 euros d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de 130,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 920.22001. 
 
Tercer.-Notificar l’acord a l’interessat. 
 
Quart.-Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.-Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DE DIVERSOS SERVEIS PER A LA FESTA MAJOR 2021(EXP. M29-2021 I G291/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de sonorització per a dos concerts que es 
fan a la Festa Major, del servei de control d’accés i vigilància nocturna i servei preventiu 
d’ambulància tipus SVB, per a poder oferir una bona Festa Major 2021 de Guardiola de 
Font-rubí i garantir la seguretat. 
 
Atès que, per al servei de sonorització dels concerts que es fan el dia 7 (Grup Vocal) i 8 
(Velvet Candles) d’agost, s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a 
PEDRO GARRIGA GALCERAN, ALBERTO REDONDO SANCHEZ (ARTENVIU SERVEIS 
CULTURALS) i TOMAS CARRASCO DORANTE; i que, segons criteri tècnic, l’empresa que 
ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat ALBERTO 
REDONDO SANCHEZ (ARTENVIU SERVEIS CULTURALS), per un import de 3.116,00 
euros i 654,36 euros d’IVA. 
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Atès que, per al servei de control d’accés i vigilància nocturna i servei preventiu 
d’ambulància tipus SVB, s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a 
BARCELONA ANIMACIÓ, SL., CHECK & GO MANAGEMENT, SL. i RAIBOR 
ESPECTACLES, SL.; i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més 
avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat CHECK & GO MANAGEMENT, SL, per un 
import de 2.496,29 euros i 524,22 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 15 de juliol de 2021, 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 15 de juliol de 2021, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb 
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la 
despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor del servei de sonorització dels concerts que es fan 
el dia 7 (Grup Vocal) i 8 (Velvet Candles) d’agost a ALBERTO REDONDO SANCHEZ 
(ARTENVIU SERVEIS CULTURALS), per un import de 3.116,00 euros i 654,36  euros d’IVA.  
 
SEGON.- Adjudicar el contracte menor del servei de control d’accés i vigilància nocturna i el 
servei preventiu d’ambulància tipus SVBa CHECK & GO MANAGEMENT, SL., NIF 
B55751184, per un import de 2.496,29 euros i 524,22 euros d’IVA. 
 
TERCER.- L'objecte del contracte actual és el servei de sonorització de dos concerts de la 
Festa Major 2021 de Guardiola de Font-rubí i el servei de control d’accés i vigilància 
nocturna i servei preventiu d’ambulància tipus SVB. Els codi CPV són els següents: 

• 92370000-5 (tècnic de so).  
• 85143000-3 (servei d’ambulància)  
• 79714000-2 (servei de vigilància) 

 
QUART.- Aprovar la despesa per import de 6.790,87euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  338-22609 del vigent pressupost.  
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada l’obra, 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 dels regidors 
assistents. 
 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), en 
relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde, a petició de la Regidoria de Cultura i 
Festes, proposa a la resta de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per 
urgència, dos punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient 
que es tractin en aquesta sessió. Es tracta de dos expedients de contractació d’actuacions 
per a la Festa Major de Guardiola de Font-rubí 2021, i argumenta la regidora de l’àrea que 
s’ha esperat fins a l’últim moment per a tramitar les contractacions a veure com 
evolucionava la pandèmia del coronavirus. 
 
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. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES/ACTUACIONS PER A 
L’INICI DE LA FESTA MAJOR DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2021 (exp. M30-2201 i 
G294/2021). 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis dels següents 
espectacles/actuacions per a l’inici de la Festa Major de Guardiola de Font-rubí 2021 els 
dies indicats a continuació; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, 
Igualtat i Agermanament de data 19 de juliol de 2021: 

- “ZENIT d’A Grup Vocal”, 7 d’agost de 2021, 
- “VELVET CADIES”, 8 d’agost de 2021, 
- “LILDAMI”, 13 d’agost de 2021. 

 
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i 
d’orquestres (CPV 92312120-8, 92312130-1 i 92312140-4) 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 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 
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Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, sobre les contractes menors. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient a: 
 

• ASSOCIACIÓ ORFEÓ BADALONÍ, per a l’actuació ZENIT d’A Grup Vocal, per un 
import de 2.000,00 euros i 420,00 euros d’IVA. 

• ACTURA 12, SL., per el concert de VELVET CADIES, per un import de 2.000 euros i 
420 euros d’IVA. 

• CHECK & GO MANAGEMENT, SL., per a l’actuació de LILDAMI, per un import de 
4.500,00 euros i 945,00 euros d’IVA. 

 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació 
pressupostària 338-22609, corresponent a festes populars. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals segona, 
tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació ZENIT d’A Grup Vocal, amb ASSOCIACIÓ 
ORFEÓ BADALONÍ, amb NIF G58533506, per al dia 7 d’agost de 2021, amb un cost total 
de 2.420,00 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar la contractació per el concert de VELVET CADIES amb l’empresa 
ACTURA 12, SL., amb NIF B65758427, per al dia 8 d’agost de 2021, amb un cost total de 
2.420,00 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la contractació de l’actuació de de LILDAMI, amb l’empresa CHECK & 
GO MANAGEMENT, SL., amb NIF B55751184, per al dia 13 d’agost de 2021, amb un 
cost total 5.445,00 euros, IVA inclòs. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa total de 10.285,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338.22609. 
 
Cinquè.- Donat el cas d’haver de suspendre les actuacions pel COVID-19, es buscaran 
noves dates per a poder-les fer i, si no és possible, s’abonarà el tant per cent establert en el 
contracte. 
 
Sisè.- Notificar l’acord als interessats 
 
Setè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació 
 
Vuitè.-. Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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DIVUITÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES/ACTUACIONS PER A 
L’ÚLTIM CAP DE SETMANA DE LA FESTA MAJOR DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 
2021 (exp. M31-2201 i G296/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis dels següents 
espectacles/actuacions per a l’últim cap de setmana de la Festa Major de Guardiola de Font-
rubí 2021 els dies indicats a continuació; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de 
Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 16 de juliol de 2021: 

- “SERRA DE MARINA”, 15 d’agost de 2021, 
- “REGGAE PER XICS”, 15 d’agost de 2021, 
- “ABBA THE NEW EXPERIENCE”, 15 d’agost de 2021, 
- “PEP PLAZA”, 16 d’agost de 2021. 

 
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i 
d’orquestres (CPV 92312120-8, 92312130-1 i 92312140-4) 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 de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant als seus efectes i extinció, 
aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant, també se’ls aplica la regulació dels 
contractes de serveis establerta als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic 
 
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, sobre les contractes menors. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient a: 

• CHECK & GO MANAGEMENT, SL., per a l’actuació del grup d’havaneres SERRA 
DE MARINA, per un import de 900,00 euros i 189,00 euros d’IVA. 

• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., per el concert infantil amb 
REGGAE PER XICS, per un import de 3.500,00 euros i 735,00 euros d’IVA. 

• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., per el concert amb ABBA THE 
NEW EXPERIENCE, per un import de 4.000,00 euros i 840,00 euros d’IVA. 

• CHECK & GO MANAGEMENT, SL., per a l’espectacle d’humor “ I ara què més?” 
amb PEP PLAZA, per un import de 5.600,00 euros i 1.176,00 euros d’IVA. 

 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació 
pressupostària 338-22609, corresponent a festes populars. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals segona, 
tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la contractació de dues actuacions amb l’empresa CHECK & GO 
MANAGEMENT, SL., amb NIF B55751184, amb un cost total de 7.865,00 euros, IVA 
inclòs, d’acord amb el detall següent: 

- Actuació del grup d’havaneres SERRA DE MARINA, 15 d’agost de 2021, per import 
de 900,00 euros i 189,00 euros d’IVA. 

- Espectacle d’humor “I ara què més?” amb PEP PLAZA, 16 d’agost de 2021, per 
import de 5.600,00 euros i 1.176,00 euros d’IVA. 

 
Segon.- Aprovar la contractació de dos concerts amb l’empresa CENTAÑO MANAGEMENT 
D’ESPECTACLES, SL., amb NIF B58878604, amb un cost total de 9.075,00 euros, IVA 
inclòs, d’acord amb el següent detall: 

- Concert infantil REGGAE PER XICS, 15 d’agost de 2021, per import de 3.500,00 
euros i 735,00 euros d’IVA. 

- Concert ABBA THE NEW EXPERIENCE, 15 d’agost de 2021, per import de 4.000,00 
euros i 840,00 euros d’IVA. 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa total de 16.940,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338.22609. 
 
Quart.- Donat el cas d’haver de suspendre les actuacions pel COVID-19, es buscaran noves 
dates per a poder-les fer i, si no és possible, s’abonarà el tant per cent establert en el 
contracte. 
 
Cinquè.- Notificar l’acord als interessats. 
 
Sisè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Setè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DINOVÉ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 

 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
21:04 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. 
 
 
 
 
 
 


