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

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 21 de setembre 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. 

 
Excusa la seva assistència el/la regidor/a: 
 

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

 
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 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 20:18 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. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 359/2021. 
4. Proposta d’aprovació de la modificació de la llicència de parcel·lació 2/2011, exp. 

143/2021. 
5. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 115/2020. 
6. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’AMPA 

de l’escola Font-rúbia i aprovació del conveni regulador.  
7. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’escola 

Font-rúbia i aprovació del conveni regulador.  
8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt 

Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització  i gestió del casal d’estiu 
esportiu 2021. 
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9. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’Acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances (exp. 2018.07) i a l’acord marc de la 
pòlissa de danys a edificacions i instal·lacions (exp. 2020.01) del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) i l’associació catalana de municipis i comarques 
(ACM). 

10. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei de reparació de 
la bomba del pou de Can Manel (exp. M35-2021 i G374/2021). 

11. 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 7 de setembre 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.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
359/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. M. F. V., en data 2 de setembre 
de 2021 i amb núm. de RE 1223, per tal de realitzar les obres consistents en el manteniment 
d’una part de la façana i de la paret de la bassa així com la realització de graons a l’escala a 
la finca situada al carrer Alt Penedès núm. 24 de la urbanització Can Castellví del municipi de 
Font-rubí; segons referència cadastral 5189701CF8858N0001YL. 
 
Vist l’informe de data 6 de setembre 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. 
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 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. 359/2021, presentada pel 
Sr. J. M. F. V., per tal de realitzar les obres consistents en el manteniment d’una part de la 
façana i de la paret de la bassa així com la realització de graons a l’escala a la finca situada 
al carrer Alt Penedès núm. 24 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions de llicència d’obres: 
 

- En cas que per a la realització de les obres en façana 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. 

 

OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
haurà 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 es portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 7.105,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 7.105,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 184,73 € 
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: 229,73 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 142,10 €  
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. 
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE 
PARCEL·LACIÓ 2/2011, EXP. 143/2021. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vist que, en data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar la llicència de 
parcel·lació urbanística d’una finca situada al carrer Santa Maria núm. 17 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí de l’exp. 2/2011, de la finca registral núm. 1.094 de Font-rubí, propietat 
de les Sres. M. i R. S. M. 
 
Vist que en data 6 d’abril de 2021 i ID registre 568, el Sr. J. A. A. ha presentat, en nom i 
representació de les Sres. M. I R. S. M. una nova sol·licitud de llicència de parcel·lació de la 
finca registral 1.094 de Font-rubí, modificant la llicència aprovada a l’expedient 2/2011, amb 
l’actualització i correcció dels amidaments. 
 
Vist els diversos correus electrònics enviats a l’arquitecte del projecte, així com el requeriment 
de documentació enviat en data 12 d’agost de 2021 i NRS567; i vist que la propietat ha aportat 
la documentació corresponent, una part el 12 de juliol de 2021 i ID registre 1056 i l’altra el 23 
d’agost de 2021 i NRE 1206. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els serveis tècnics han emès, en data 25 d’agost de 
2021, un informe en sentit favorable a la llicència de parcel·lació citada, d’acord amb l’article 
27 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Vist l’informe jurídic favorable emès pel tècnic d’administració general en data 7 de setembre 
de 2021.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe jurídic, i de conformitat amb el 
que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 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 modificació de la  llicència de parcel·lació atorgada per acord de la Junta 
de Govern local de data 5 de juliol de 2011,  de la finca urbana situada a la Crta. de Santa 
Maria, núm. 17, del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, en el TM de Font-rubí, finca registral 
nº 1094 de Font-rubí, tom 1676, llibre 37, foli 218, d’acord amb document tècnic sense visar, 
redactat i signat per l’arquitecte J. A. A., que dona com a resultat les següents finques: 
 
FINCA 1 – (PART 1 segons document). 
Terreny de 64,69 m². 
Ocupat totalment per una nau independent, de planta baixa. 
Construïda oficialment l’any 1900. 
LÍMITS: 

Limita 5 ml davant la carretera C/ Santa Maria. 
Entrant Esquerra 13,52 ml, amb el Sr. J. C. 
Fons 5 ml, amb el Sr. J. C. 
A la dreta 13,46 ml paret mitgera amb magatzem adjunt. 

Urbanísticament, segons planejament, Normes Subsidiàries, qualificat parcel·la en sòl urbà. Clau 2b. 
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FINCA 2 – (PART 2 segons document). 
Terreny de 132,66 m². 
Ocupat totalment per una nau independent, de planta baixa. 
Construïda oficialment l’any 1900. 
LÍMITS: 

Limita 10,02 ml davant la carretera C/ Santa Maria. 
Entrant Esquerra 13,46 ml, amb mitgera de la part 1 (finca 1). 
Fons 10,07 ml, amb el Sr. J. C. 
A la dreta 11,82 ml amb parcel·la restant part 3 (finca 3) i 1,65 ml amb eixample del carrer. 

Urbanísticament, segons planejament, Normes Subsidiàries, qualificat parcel·la en sòl urbà. Clau 2b. 

 
FINCA 3 – (PART 3 segons document – resta finca matriu). 
Terreny de 460,85 m². 
La resta de finca, marcat en el plànol com a “hort”. 
No té construcció. 
LÍMITS: 

Limita 38,59 ml davant la carretera C/ Santa Maria. 
Entrant Esquerra 13,47 ml, amb nau 2 (part 2 o finca 2). 
Fons 39,12 ml, amb el Sr. J. C. 
A la dreta 13,20 ml amb parcel·la del Sr. R. F. 

Urbanísticament, segons planejament, Normes Subsidiàries, qualificat parcel·la en sòl urbà. Clau 4a. 
 
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és la venta de les parcel·les resultants.  
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, d’acord amb l’article 6.1.c) de l’ordenança fiscal núm. 
18, de llicències de segregació, parcel·lació o similar. Per tant, donat que les finques resultants 
en el present projecte de parcel·lació són 3, la taxa ascendeix a la quantitat de 300€. 
 
IMPORT CORRESPONENT article 6.1.C de la TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 300,00 € 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les interessades amb indicació dels recursos pertinents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 115/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. LL. C., en data 11 de març 
de 2021 i amb núm. de RE 413, per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment 
de terres per a anivellar el terreny d’una finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, 
situada al polígon 36 part de la parcel·la 14, d’una superfície aproximada de 24.000m² (2,40 
hectàrees), d’acord amb el cadastre de béns immobles de naturalesa rústica obrant a 
l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, amb 
referència cadastral 08084A036000140000OZ. I segons projecte tècnic redactat i signat per 
l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T. 
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Vist els requeriments enviats a la propietat en data 6 d’abril de 2021 i NRS265, 2 de juliol de 
2021 i NRS509, 22 de juliol de 2021 i NRS 537 i 18 d’agost de 2021 i NRS571, els quals van 
ser contestats amb documentació aportada en data 12 de juliol de 2021 amb ID registre 1051 
i 19 d’agost de 2021 amb ID registre 1189. 
 
Vist l’informe de data 23 d’agost de 2021 (signat en data 23/08/21 i en data 16/09/21) dels serveis 
tècnics municipals 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 7 de setembre 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, 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. 115/2021, presentada per la Sra. M. LL. C., per a 
fer un moviment de terres per a anivellar el terreny d’una finca agrícola, sense aportació de 
terres de l’exterior, situada al polígon 36, part de la parcel·la 14, d’una superfície aproximada 
de 24.000m² (2,40 hectàrees), al municipi de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la parcel·la 
14, subparcel·les “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “i”, “j”, “k”, “t” i “u” en la seva totalitat i parcialment la 
subparcel·la “a”, del polígon 36 del cadastre de rústica. 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí: 

- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions 
pertinents en relació al paisatge. 

- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de 
mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny. 

- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües, 
caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les 
finques colindants ni els terrenys situats aigües avall. 

- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement 
horitzontals. 

- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos 
s’hauran de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials 
d’obra. 

- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat 
dels camins existents i les línies d’instal·lacions existents.                                                 

3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà 
de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts. 

Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents: 
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb 

conreu anual. 
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- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia 
perpendicular al camí. 

- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  aquesta quan 
l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí. 

Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la 
xarxa bàsica, i de 3,5 m,  en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció 
no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals d’instal·lació... 

4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. Per tant, 
caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, caldrà 
tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert en el punt 1.d 
de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Caldrà donar compliment a l’informe de rompuda forestal, emès per la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió Ambiental, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya i signat per Oriol Anson Fradera, en de data 10/01/2020 
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de protecció de 
carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la 
Diputació de Barcelona. 
8.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona d’influència d’algun 
torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels torrents, caldrà el perceptiu 
informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
9.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o 
excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de 
documentació. 
10.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i 
adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
11.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, ...) o 
altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de clavegueram, gas, ...), 
caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es 
corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 170,00€ 
 
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2021. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una hectàrea i 35 
EUR/hectàrea a partir de la primera. 
                                                                                                         
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A L’AMPA DE L’ESCOLA FONT-RÚBIA I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR.  
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La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la petició formulada per l’AMPA de l’escola Font-rúbia 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 2021. 
 
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.  
 
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 (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’AMPA de 
l’escola Font-rúbia, amb CIF G-58897919, per un import de NOU CENTS EUROS (900,00 €), 
destinada a augmentar la qualitat i els serveis en l’organització d’activitats extra en benefici 
dels alumnes de l’escola Font-rúbia, 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’AMPA DE L’ESCOLA FONT-

RÚBIA” PER L’ANY 2021 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. J. M. G. B., major d’edat, actuant com a president, en nom i representació de “l’AMPA de l’escola 
Font-rúbia”, amb CIF G58897919, amb domicili al carrer de les Escoles núm. 1 de Guardiola de Font-rubí (08736), 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “AMPA de l’escola Font-rúbia” va presentar, en data 3 de setembre de 2021 i NRE 1227, 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 2021, per tal de poder realitzar els seus objectius. 

II. Que l’entitat “AMPA de l’escola Font-rúbia” treballa amb la finalitat de fomentar activitats pedagògiques i culturals 
complementàries en benefici de la formació dels alumnes de l’esmentada escola.  Alguns dels seus objectius són 
cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, 
extraescolars o de serveis.  Treballa també en l’organització de pro d'educació familiar per proporcionar als pares 
coneixements i orientacions relacionades amb la seva tasca educadora: conferències, taules rodones, xerrades i 
en general totes les activitats que puguin aconseguir una millora de la personalitat dels seus membres.   
S’encarrega igualment de promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, fisicoesportives, expressives, 
formatives i culturals. 

Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per tal de dur a 
terme les activitats exposades. 
 
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’AMPA de l’escola Font-rúbia” 
en l’execució del projecte/activitat següent: augment de la qualitat i els serveis en l’organització d’activitats extra, en 
benefici dels alumnes, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “AMPA de l’escola Font-rúbia” amb un import de NOU CENTS EUROS 
(900,00€), 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 2021. 
 
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 2022, 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 en un sol cop durant l’exercici 2021. 
 
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:  
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. 
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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 del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2021. 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. 
 
Xavier Lluch Llopart    Eva Puig Pérez 
Alcalde – president Secretària - interventora 
Ajuntament de Font-rubí Ajuntament de Font-rubí 

 
J. M. G. B. 
President de “l’AMPA de l’escola Font-rúbia”  

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de NOU CENTS EUROS (900,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 323.48003 del pressupost de l’exercici 2021, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 

QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de 
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’AMPA de l’escola 
Font-rúbia. 
 
CINQUÈ.- 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.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’AMPA de l’escola Font-rúbia.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A “L’ESCOLA FONT-RÚBIA” I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADOR.  
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la petició formulada per la Sra. S. N. R., com a directora de “l’Escola Font-rúbia”, per tal 
que li sigui concedida una subvenció a aquesta entitat, per col·laborar en el finançament de 
les activitats que desenvoluparà aquesta durant l’any 2021. 
 
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 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 que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 

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 l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a “l’Escola Font-
rúbia”, amb CIF Q-5856084-H, per un import de DOS MIL DOS CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
(2.228,00 €), destinada a la renovació d’equipament i material escolar vari, principalment 
tecnològic (àrea de robòtica), 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’ESCOLA FONT-RÚBIA” PER L’ANY 2021 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 
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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. S. N. R., major d’edat, actuant com a directora, en nom i representació de “l’escola Font-rúbia”, 
amb CIF Q-5856084-H, amb domicili al carrer de les Escoles núm. 1 de Guardiola de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “Escola Font-rúbia” va presentar, en data 14 de setembre de 2021 i NRE 1.257, 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 2021, per tal de poder realitzar els seus objectius. 

II. Que l’entitat “Escola Font-rúbia” treballa aquest curs escolar 2021-2022, amb 108 alumnes, amb la finalitat de: 

- Educar els alumnes de manera integral, harmònica, tenint en compte els aspectes intel·lectuals, socials, 
emocionals i ètics de cada individu.   

- Oferir una educació sòcia emocional que gestioni les emocions per garantir una adequada autoestima, que 
afavorirà la resolució positiva de conflictes.   

- Garantir una educació inclusiva davant la diversitat. 
- Treballar altres trets d’identitat amb els alumnes, com són l’educació ambiental, l’aconfessionalitat i la 

participació del conjunt de persones implicades d’una o altra manera amb l’escola. 
- Sustentar els principis pedagògics de l’autonomia, la socialització, l’aprenentatge significatiu  i el 

constructivisme. 
 
Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per tal de dur a 
terme les activitats exposades. 
 
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’Escola Font-rúbia” en l’execució 
del projecte/activitat següent: renovació d’equipament i material escolar vari, principalment tecnològic (àrea de 
robòtica), entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà “l’escola Font-rúbia” amb un import de DOS MIL DOS CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
(2.228,00 €), 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 2021. 
 
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 2022, 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 en un sol cop durant l’exercici 2021. 
 
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.  
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Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
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 2021. 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. 
  
Xavier Lluch Llopart    S. N. R. 
Alcalde – president Directora de “l’Escola Font-rúbia” 
Ajuntament de Font-rubí  
  
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL DOS CENTS VINT-I-VUIT 
EUROS (2.228,00 €), amb càrrec a l’aplicació 323.48004 del pressupost de l’exercici 2021, 
per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de 
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzat el pagament a l’Escola Font-rúbia 
de Guardiola de Font-rubí. 
 
CINQUÈ.- 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.  
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SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’escola Font-rúbia.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU ESPORTIU 2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport per als nens i nenes d’entre 3 i 17 
anys durant cada període estival, organitzant el Casal d’Estiu Esportiu, dedicant-se 
principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb altres activitats 
poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les vacances. 
 
Atès que durant aquest any 2021, degut a la situació del país per la pandèmia del covid-19, 
ha estat més necessari que mai la realització del casal d’estiu al municipi, tant des del punt de 
vista d’una dimensió educativa (és innegable que permeten seguir adquirint tot un seguit de 
competències complementàries a l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors); com 
perquè permet millorar les condicions en què infants i joves d’entorns socioeconòmics 
diversos passin els mesos d’estiu realitzant activitats i gaudint dels beneficis que proporcionen 
en uns espais i instal·lacions que han gaudit de la seguretat des d’un punt de vista sanitari.   
 
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat privada d’interès públic sense cap 
finalitat lucrativa que té com a fi bàsic el foment, la promoció i l’organització de l’activitat 
esportiva i de lleure en edat escolar en l’àmbit territorial que li és propi, la comarca de l’Alt 
Penedès, està legalment constituït, a l’empara del que disposa el Decret 267/1990, de 8 
d’octubre, de regulació dels consells esportius, com també, del Decret legislatiu 1/2000, de 31 
de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i el que preveu el Decret 34/2010, 
de 9 de març, del Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre les dues entitats que té per objecte regular 
les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració i que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2021” 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora A. D. R., presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu nom i 
representació. 
 
I de l’altra, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí i Sònia Guimerà i 
Vilardell, regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i 
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MANIFESTEM: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport aquest durant el període d’estiu per als 
nens i nenes de 3 a 17 anys. 
 
Segon.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius 
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots 
els municipis que l’integren. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí, des de fa força anys, ve organitzant un CASAL D’ESTIU 
LÚDIC-ESPORTIU, dedicant-se principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb 
altres activitats poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les 
vacances. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès cada any està en condicions de proporcionar els 
monitors/es necessaris per aquesta activitat a fi de realitzar les tasques previstes. 
 
Quart.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès ha organitzat i s’ha fet càrrec del bon funcionament 
d’aquest CASAL i proporcionat els serveis de 8 monitors titulats necessaris per la quantitat de nens/es 
inscrits. Així mateix, s’ha encarregat de preparar i realitzar les activitats d’aquest casal, incloses les 
sortides, i del material per realitzar les activitats esportives. Aquest Casal Lúdic-Esportiu va estar en 
servei des del dia 28 de juny al dia 6 d’agost de 2021, de dilluns a divendres, amb una dedicació de 
6:30 hores de mitjana diària. 
 
Cinquè.- Que atès que el casal d’estiu 2021 ha estat un casal especial pel que fa a la situació del país 
amb motiu de la pandèmia pel covid-19, i que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès ha organitzat el casal 
d’estiu 2021 seguint els criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu, estiu 
2021, elaborat per la Generalitat de Catalunya i tota la normativa vigent en matèria de salut pública del 
covid-19. 
 
Sisè.- Que l’Ajuntament de Font-rubí es va comprometre amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès a 
col·laborar de forma important amb el cost del casal d’estiu 2021, a posar els mitjans perquè 
especialment els infants i joves més vulnerables poguessin assistir a aquest casal i gaudir dels beneficis 
que proporciona. 
 
Setè.- Que excepcionalment, atesa la situació de crisi sanitària i econòmica existent pel covid-19, es 
va decidir que aquest exercici 2021 el conveni de col·laboració per a l’organització del casal d’estiu es 
dugués a terme una vegada finalitzat el casal d’estiu, quan ja es disposés de totes les dades definitives 
d’assistència a l’esmentat casal, que són les següents: han assistit 80 participants, dividits entre 23 
nens/es del grup de petits, 12 nens/es del grup de mitjans, 23 nens/es del grup de grans i 22 joves. De 
tots els assistents, 75 són beneficiaris de pagar la quota del casal amb bonificació (que va del 10% al 
20% en funció de les setmanes i de circumstàncies personals) i 5 participants paguen la quota completa 
sense bonificació. 
 
Vuitè.- Que, de conformitat amb les dades facilitades pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès, les famílies 
dels nens i joves assistents al casal d’estiu 2021 han pagat 25.755,00 euros en tots els conceptes (preu 
del casal d’estiu més servei d’acollida i servei de menjador) i a l’Ajuntament de Font-rubí li correspon 
pagar la quantitat de 2.930,00 euros.  
 
Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concreta aquesta col·laboració 
entre ambdues institucions, per la qual cosa, 
 
ACORDEM: 
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Primer.- Donar la conformitat a l’organització i gestió del casal d’estiu 2021 de Font-rubí, duta a terme 
pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès, durant el termini entre el dia 28 de juny al 6 d’agost de 2021, 
ambdós inclosos. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en concepte de 
les bonificacions aplicades als participants (que van del 10% al 20% en funció de les setmanes i de 
circumstàncies personals) del preu del casal d’estiu 2021 dels 75 assistents que pertanyen a famílies 
empadronades al municipi i/o vinculades a Font-rubí (perquè els seus fills siguin membres actius d’algun 
ball del municipi, o hagin realitzat activitats a l’escola esportiva o hagin anat a l’escola Font-rúbia en 
aquest darrer curs), la quantitat de 2.930,00€ euros, realitzant un ingrés al número de compte corrent 
del Consell Esportiu: 

nº ES08-0081-1712-9500-0102-6211. 
 
La resta del cost d’organització del casal d’estiu haurà estat finançat amb l’import del preu pagat pels 
participants, atès que la gestió del cobrament ja ha estat efectuada directament pel propi Consell 
Esportiu de l’Alt Penedès. 
 
Tercer.- Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se 
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona. 
 
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més 
avall. 
 
Vilafranca del Penedès, setembre de 2021 
 
A. D. R,                             Xavier Lluch i Llopart, 
Presidenta del Consell Esportiu de l’Alt Penedès  Alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí 
 
Sònia Guimerà i Vilardell, 
Regidora de l’Ajuntament de Font-rubí” 
 
 
 

Vist el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques, l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; 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. 
 
Vist el que preveu l’article 21.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 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 (publicada al BOPB de data 1 de 
juliol de 2019), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització i gestió del casal d’estiu 2021. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde i a la regidora d’Ensenyament per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de DOS MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS 
(2.930,00 €), amb càrrec a l’aplicació 341.25012 del pressupost de l’exercici 2021, per fer front 
a la despesa que comporta l’aprovació del conveni. 
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Quart.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.”  
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES 
(EXP. 2018.07) I A L’ACORD MARC DE LA PÒLISSA DE DANYS A EDIFICACIONS I 
INSTAL·LACIONS (EXP. 2020.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL (CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Antecedents.- 
 

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa 
previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el 
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona 
part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb 
les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de 
les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de 
l’entitat. 

 

2.- Atenent que amb data 31 de desembre de 2020, finalitza la vigència de l’expedient 2017.06 
i davant la necessitat manifesta per part dels ens locals de seguir comptant amb els serveis 
de pòlisses d’assegurances de danys, l’ACM va considerar oportú i justificada la licitació d’un 
nou Acord marc de serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions. Atenent a 
aquestes necessitats a satisfer el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei 
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2020.01), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió 
Executiva del CCDL de l’1 d’octubre de 2020 i publicats al perfil de contractant de la citada 
entitat, en relació als articles concordants de la LCSP i resta de normativa concordant 
aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 3 de desembre de 2020, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei 
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2020.01), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA, per un 
període de vint-i-quatre mesos, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la 
signatura del corresponent contracte en data 30 de desembre de 2020. 
 

3.-  En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 
va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría 
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de Seguros, SL. En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial 
de vint-i-quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.  
 

4.-  Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en seguir adherit a l’acord Marc del 
servei d’assessorament i mediació d’assegurances (exp. 2018.07) i a l’acord Marc de la 
pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (exp. 2020.01). 
 
Fonaments jurídics.- 
 
D’acord amb el que determinen els articles 25 i 26 de la LCSP, els contractes de serveis 
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus 
efectes i extinció pel dret privat. 
 

Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL 
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Vist allò que disposen els articles 220 i 221 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats, l’article 53.1 del decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el 
funcionament i competències de l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la 
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta 
de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ a l’Acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la 
condició de Mediador de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’ AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ a l’Acord marc del servei 
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2020.01) i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions, a favor de 
la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA. per un import de 1.246,36 euros. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 1.246,36 euros anuals, 
a càrrec de la partida pressupostària 920-22401.  
 
Quart.- Establir la vigència indefinida de totes les adhesions i pòlisses fins que l’entitat Ferrer 
& Ojeda deixi de tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, 
Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la resta 
d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL 
SERVEI DE REPARACIÓ DE LA BOMBA DEL POU DE CAN MANEL (EXP. M35-2021 I 
G374/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació de la reparació de la bomba del pou de Can Manel, 
donat que el motor s’ha cremat, està espatllada i cal reparar-la el més aviat possible per a què 
estigui a punt per quan torni a espatllar-se la bomba que ara s’ha instal·lat. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient: 
ELÈCTRICA PINTÓ, SL., COMELSA, SLU. i JOSEP ORGA FERRER, i que, segons criteri 
tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat 
ELÈCTRICA PINTÓ, SL. per un import de 6.023,39 euros i 1.264,91 euros d’IVA. 
 

Atès que, en data 16 de setembre 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 sobri contractació. 
 
Atès que, en data 16 de setembre 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. 86/2019, de data 20 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 serveis de reparació de la bomba del pou de Can Manel, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista ELÈCTRICA PINTÓ, SL. 
(NIF B58349028), per un import de 6.023,39 euros i 1.264,91 euros d’IVA. 
 
SEGON.-  L'objecte del contracte actual és la contractació del servei per a la reparació de la 
bomba. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 50000000-5 (serveis de 
reparació i manteniment). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 6.023,39 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161-21011. L’import corresponent a l’IVA s’imputarà a 
l’aplicació extra pressupostària d’IVA corresponent.  
 
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si 
escau. 
  
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
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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 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 proposa a la resta de membres de la Junta de 
Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt que no estava inclòs en l’ordre del 
dia i que considera urgent i adient que es tracti en aquesta sessió perquè la proposta de cessió 
de material estava preparada però per error no es va incloure a l’ordre del dia.  
 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del dia, i 
s’acorda que a continuació es debati i es voti. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern 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. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic 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 Preu 
públic fiança 

HERETAT MONT-
RUBÍ, SA 

Material 
municipal 09/09/2021 60 cadires 18,00 € 0,00 € 

 
 
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 

 



  

 
 
 
 

 
 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 

 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
20:31 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. 
 
 


