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

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 14 DE DESEMBRE DE 2021 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 14 de desembre 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 20:32 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’us d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal. 
5. Proposta d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la llicència d’obres 

exp. núm. 41/2019. 
6. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la comunicació prèvia 

exp. núm. 248/2020. 
7. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres exp. 

núm. 30/2021. 



  

 
 
 
 

 
 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 

8. Proposta d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la llicència d’obres 
exp. núm. 223/2021. 

9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 395/2021. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 448/2021. 
11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 42 del sector Santa 

Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 432/2021. 
12. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 25 del sector Santa 

Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 479/2021. 
13. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 196 del sector Nostra 

Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 480/2021. 
14. Proposta d’aprovació de de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 69 del sector Jesús 

de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 481/2021. 
15. Proposta d’aprovació de l’emissió d’un nou llibre de propietat del nínxol núm. 25 del sector 

Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 479/2021. 
16. Proposta d’aprovació de la concessió de gratificació a treballadors municipals, exercici 

2021. 
17. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament d’aliments per al servei de 

menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells durant l’any 2022  (exp. M46-2021 i 
G491/2021). 

18. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un 
remolc de reciclatge mòbil (exp. M47-2021 i G493/2021). 

19. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un 
remolc per als vehicles de la brigada municipal (exp. M48-2021 i G494/2021). 

20. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a l’arranjament de 
les dutxes dels vestuaris de la pista poliesportiva (exp. M49-2021 i G496/2021). 

21. 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 30 de novembre 
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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions per a 
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifiquen, 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 les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de conformitat amb 
el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material 
Preu 

públic fiança 

E. M. S. Festa particular 16/01/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

A. M. M. Festa particular 31/12/2021 Cal Cintet 300,00 € 400,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
Vist que, en data 16 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar al punt quart 
la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material 

Taxa Fiança 

A. I. N. M. Festa particular 20/11/2021 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 
 
Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el local de Cal 
Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop comprovat que 
s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Procedir al retorn de la següent  fiança dipositada en concepte d’ús del local de Cal 
Cintet: 

Peticionari Fiança 
A. I. N. M. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, l’Alcalde, durant el següent punt de l’ordre del dia, per tenir un interès personal, 
procedeix a abstenir-se del seu tractament i votació. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 41/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 3 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres exp. 41/2019, presentada per la Sra. P. V. M., per dur a terme les obres consistents 
en la reforma d’una coberta d’uns 120m² sense tocar estructura, a la masia anomenada Cal 
Paretó i situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 49 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per import de 120,00 €, i la fiança de residus de la construcció i demolició, 
per un import de 150,00 €, les quals van ser ingressades al compte corrent de la Corporació 
en data 16 de juny de 2020.   
 
Atès que, en data 29 de novembre de 2021 i amb número de RE 1655, el Sr. X. Ll. Ll., en 
representació de la Sra. P. V. M., ha presentat instància en que sol·licita la devolució de les 
fiances de la llicència d’obres núm. 41/2019, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de desembre 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 3 de desembre de 2019, es proposa a la Corporació 
la devolució de la fiança de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat 
de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat 
de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 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. P. V. M. la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 € i de la fiança de residus de la construcció i 
demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 
41/2019. 
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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 majoria absoluta, amb el 
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot, i l’abstenció de l’Alcalde. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT 
A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 248/2020. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 1 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 248/2020) presentada per 
HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. per dur a terme les obres consistents en l’arranjament, 
sanejament i canvi de fusteries d’algunes parts de dos immobles situats al barri l’Avellà núm. 
11 i 13A del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per un import de 234,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 22 de setembre de 2020. 
 
Atès que, en data 12 de juliol de 2021 i amb número de RE 1053, la Sra. S. P. B. en 
representació d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. ha presentat instància en que sol·licita la 
devolució de la fiança de la comunicació prèvia 248/2020, ja que les obres han estat acabades. 
Vist els requeriments de documentació enviats al titular en data 22 de juliol de 2021 i NRS133 
i 19 d’agost de 2021 i NRS170, els quals van ser contestats amb la documentació requerida 
en data 7 d’octubre de 2021 i NRS1367. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 9 de desembre 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 a la documentació 
presentada i aprovada en Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2020, es proposa 
a la Corporació la devolució de la fiança de garantia de l’obra que ascendeix a la quantitat de 
234,00 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 HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. de la fiança dipositada en 
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 234,00 euros, corresponent a 
l’expedient de comunicació prèvia núm. 248/2020.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 30/2021. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 16 de març de 2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres (exp. 30/2021) presentada pel Sr. L. S. R., per dur a terme les obres consistents en 
fer un mur de pedra seca al marge existent, d’uns 40ml, a la finca anomenada Cal Laureà i 
situada al barri de Guardiola de Font-rubí núm. 2 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 120,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 8 d’abril de 2021. 
 
Atès que, en data 25 de novembre de 2021 i amb número de registre d’entrada 1637, el Sr. L. 
S. R. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres 
exp. 30/2021, ja que les obres han estat acabades.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 2 de desembre 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 16 de març de 2021, es proposa a la Corporació la 
devolució de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 120,00 
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 al Sr. L. S. R. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 30/2021.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 223/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres exp. 223/2021, presentada pel Sr. J. M. P. S., per dur a terme les obres consistents 
en l’enderroc del fals sostre de dues habitacions i l’arranjament de la façana de la masia 
anomenada Cal Rus i situada al barri Les Cases Noves núm. 31 del municipi de Font-rubí. 
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Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i demolició, 
per un import de 150,00 €, les quals van ser ingressades al compte corrent de la Corporació 
en data 2 d’agost de 2021.   
 
Atès que, en data 5 de novembre de 2021 i amb número de RE 1508, el Sr. J. M. P. S. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la llicència d’obres núm. 
223/2021, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 9 de desembre 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 20 de juliol de 2021, es proposa a la Corporació la 
devolució de la fiança de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 
120,00 € i la fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 
150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 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 al Sr. J. M. P. S. la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 € i de la fiança de residus de la construcció i 
demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 
223/2021. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 395/2021. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. S. P. B., en representació del 
Sr. J. P. M., en data 30 de setembre de 2021 i amb ID registre 1329, per tal de realitzar les 
obres consistents en la perforació d’un pou a la parcel·la 3 del polígon 36 al municipi de Font-
rubí; segons referència cadastral 08084A036000030000OK. D’acord amb la documentació 
tècnica presentada per l’arquitecta S. P. B. en data 4 d’octubre de 2021 i ID registre 1346 i el 
24 de novembre de 2021 i ID registre 1632 i per l’arquitecte F. J. M. del R. en data 4 d’octubre 
de 2021 i ID registre 1347. 
 
Vist l’informe de data 25 de novembre 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. 
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 9 de desembre 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. 395/2021, presentada pel Sr. J. P. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la perforació d’un pou a la parcel·la 3 del polígon 36 al 
municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
 

Caldrà donar compliment a les condicions exposades a l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de data 23 de setembre de 2021. 
 

Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 21.138,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES (2,6%): 549,59 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% ): 126,83 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 676,42 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en S.N.U.): 211,38 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (presentat contracte tractament residus) 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
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. 448/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, el 10 de novembre de 2021 
i NRE 1531, ha sol·licitat autorització per realitzar les obres d’ampliació de la xarxa elèctrica 
consistent en obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de baixa tensió a 400V 
per a l’ampliació de potència de 10,30Kw a 43Kw a instal·lar al carrer Grabuac núm. 18 del 
nucli urbà del barri Grabuac del municipi de Font-rubí; segons projecte redactat i signat per J. 
T. E. amb núm. de visat 2021/02340 de data 8 de novembre de 2021. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal en data 25 de novembre de 2021, 
però condicionat a: 
 

• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys 
afectats. 
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• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 
llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 
• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en les 
obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 
• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats. 
• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció.  
• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions 
dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en 
hores nocturnes. 
• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua 
potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions 
necessàries en cas que existeixin altres serveis. 
• Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord 
amb el que estableix el DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 9 de desembre de 2021. 
 
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. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 448/2021 presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, S.L.U. per tal de realitzar les obres d’ampliació de la xarxa elèctrica consistent 
en obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de baixa tensió a 400V per a 
l’ampliació de potència de 10,30Kw a 43Kw a instal·lar al carrer Grabuac núm. 18 del nucli 
urbà del barri Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.521,10 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 39,55 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50€): 50,00 €  
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA:  89,55 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 42 DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER, EXP. 432/2021. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 19 d’octubre de 2021 (NRE 1417) pel Sr. G. C. O sol·licitant 
la transmissió de la propietat del nínxol número 42 del sector Santa Creu del Cementiri de 
Santa Maria de Bellver. 
 

Vist que actualment consta com a titular la Sra. F. C. i D., difunta des de l’any 1999.  
 
 
 

Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 la transmissió de propietat del nínxol núm. 42 del sector Santa Creu del 
cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. G. C. O. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de 
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 25 DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER, EXP. 479/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 25 d’octubre de 2021 (NRE 1446) pel Sr. J. C. Ll., en 
representació de la Sra. S. Ll. C., sol·licitant la transmissió de propietat del nínxol número 25 
del sector Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. R. C. P., difunt des de l’any 2020.  
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
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Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 la transmissió de propietat del nínxol núm. 25 del sector Santa Creu del 
cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor de la Sra. S. Ll. C. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de 
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 196 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS DEL CEMENTIRI 
DE SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 480/2021. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la petició efectuada en data 24 de novembre de 2021 (NRE 1631) pel Sr. M. L. P. 
sol·licitant la transmissió de propietat del nínxol número 196del sector Nostra Senyora del 
Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. R. L. R., difunt des de l’any 2012, i la Sra. M. 
A. P. C., difunta des de l’any 2021.  
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 la transmissió de propietat del nínxol núm. 196 del sector Nostra Senyora 
dels Dolors del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. 
M. L. P. 
 



  

 
 
 
 

 
 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 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de 
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 69 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA 
MARIA DE BELLVER, EXP. 481/2021. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 29 de novembre de 2021 (NRE 1654) per la Sra. M. M. L. 
F. sol·licitant la transmissió de propietat del nínxol número 69 del sector Jesús de Natzaret del 
Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular la Sra. F. F. C., difunta des de l’any 2011.  
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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 la transmissió de propietat del nínxol núm. 69 del sector Jesús de Natzaret 
del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor de la Sra. M. M. L. 
F. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de 
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EMISSIÓ D’UN NOU LLIBRE DE PROPIETAT 
DEL NÍNXOL NÚM. 25 DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA 
DE BELLVER, EXP. 479/2021. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
 

“Vista la petició efectuada en data 25  d’octubre de 2021 (NRE 1446) pel Sr. J. C. Ll., en 
representació de la Sra. S. Ll. C., sol·licitant l’expedició d’un nou del títol del nínxol situat al 
sector Santa Creu núm. 25 del cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
 
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar l’emissió d’un llibre nou de propietat del nínxol del sector Santa Creu núm. 
25 del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. S. Ll. 
C. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte d’emissió d’un nou llibre de 
propietat per un import de 15,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE GRATIFICACIÓ A 
TREBALLADORS MUNICIPALS, EXERCICI 2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“El Regidor de Recursos Humans, en el seu informe de data 9 de desembre de 2021, proposa 
la concessió d’una gratificació econòmica extraordinària de caràcter excepcional als següents 
treballadors municipals: 

- Sr. R. C. C.: 4.000,00 euros; 
- Sra. E. P. P.: 2.300,00 euros;  
- Sra. Ma. R. Ll. Ll.: 1.000,00 euros; 
- Sr. J. Ma. B. V.: 500,00 euros. 

 
Vistos l’informe emès per la secretària-interventora d’aquesta Corporació, de data 9 de 
desembre de 2021, sobre la legislació aplicable i sobre l’existència de consignació suficient 
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del crèdit pressupostari per a l’autorització de la despesa per a la corresponent gratificació per 
serveis extraordinaris; i de fiscalització de la despesa (fase AD). 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist els informes de Secretaria i d’Intervenció, 
i de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 
de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest 
òrgan l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’assignació als següents treballadors al servei d’aquest Ajuntament de 
Font-rubí, de la gratificació per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de 
treball per la quantia que a continuació es fixa: 
 

- Sr. R. C. C.: 4.000,00 euros; 
- Sra. E. P. P.: 2.300,00 euros;  
- Sra. Ma. R. Ll. Ll.: 1.000,00 euros; 
- Sr. J. Ma. B. V.: 500,00 euros. 

 
SEGON.- Comunicar als treballadors interessats el present acord amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord als serveis de personal, a Intervenció i a Tresoreria 
als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINELLS DURANT L’ANY 2022  (EXP. M46-2021 I 
G491/2021). 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del subministrament d’aliments per a prestar el servei 
de menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells durant l’any 2022. 
 
Atès que ja fa temps que aquesta Corporació no troba una solució estable i de llarga durada 
de contractació per a poder prestar el servei de menjador de la llar d’infants. Cal tenir en 
compte que es va fer una consulta als serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis 
sobre possibles solucions a la situació d’aquest servei de menjador i s’està estudiant quines 
actuacions caldrà dur a terme. Però, mentrestant, el servei de menjador de la llar d’infants cal 
seguir prestant-lo, per la qual cosa es procedeix a la contractació menor de subministrament 
del menjar fins que s’arribi a una altra solució més estable.    
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses, segons consta a l’expedient: a GRUP 
SERHS, S.A., CÀTERING CASERCO, S.L., ANNA NAVARRO GARCIA, SABE QUE 
ALIMENTA, S.L. i CÀTERING DE L’ANOIA, S.L., però només ha presentat oferta CÀTERING 
DE L’ANOIA, S.L., per un import de 3,43 euros i 0,31 euros d’IVA per cada menú. 
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Atès que, en data 9 de desembre 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 9 de desembre 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 menor de subministrament d’aliments per al servei de 
menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells per a l’any 2022 a CÀTERING DE L’ANOIA, 
S.L., amb NIF B60178589, per un import de 3,12 euros més 0,31 euros d’IVA, amb un màxim 
anual de 12.000,00 euros i 1.200,00 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que la durada del contracte és des del dia 1 de gener fins el dia 31 de 
desembre de 2022. 
Cal tenir en compte que no es durà a terme el subministrament durant els dies de festa i 
vacances de la llar d’infants municipals, a banda dels establerts pel calendari laboral general 
(i la festa local del 24 de gener de 2022), i que es facilitarà a l’empresa adjudicatària el 
calendari de funcionament de dita escola bressol per a una bona planificació del servei. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 7.000,00 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326-22617 del pressupost de l’any 2022, i es 
condiciona l’aprovació de la resta de la despesa a l’expedient de modificació de crèdits que 
caldrà tramitar si s’incrementa el número d’alumnes de la llar d’infants municipal. 
 
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament mensual, 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 als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A L’ADQUISICIÓ 
D’UN REMOLC DE RECICLATGE MÒBIL (EXP. M47-2021 I G493/2021). 
 



  

 
 
 
 

 
 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 

La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’ajuntament de Font-rubí ja disposa d’un remolc recicla mòbil però es considera 
necessari adquirir-ne un altre per escurçar la temporalitat del servei als diversos barris i/o 
urbanitzacions del municipi, ja que està comprovat que amb l’ús d’aquests remolcs les 
persones prenen més consciència en reciclar. Els remolcs recicla mòbil són de gran ajuda i 
suport al servei municipal de recollida de residus i de comoditat per a les persones, doncs 
s’estalvien el desplaçament amb vehicle fins a la deixalleria o altres punts de recollida, sobretot 
la gent gran.  
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a dues empreses, segons consta a l’expedient: 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE REMOLQUES, S.L. i TECNIVIAL, S.A., i que, segons criteri 
tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha 
estat COMPAÑIA INDUSTRIAL DE REMOLQUES, S.L. per un import de 7.610,44 euros i 
1.598,19 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 9 de desembre 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 9 de desembre 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 menor per a l’adquisició d’un remolc de reciclatge mòbil a 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE REMOLQUES, SL., amb NIF B08341885, per un import de 
7.610,44 euros i 1.598,19 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició d’un remolc de reciclatge mòbil. El codi 
CPV és 34220000-5 (remolcs, semiremolcs i contenidors mòbils). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 9.208,63 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1621-62400 del vigent pressupost. 
 
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris 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. 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN REMOLC PER ALS VEHICLES DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL (EXP. M48-2021 I G494/2021). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent tenor literal: 
 
“Atès que és necessària la contractació de l’adquisició d’un remolc per als vehicles de la 
brigada municipal per tal de canviar l’actual que està força malmès i és més petit. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a dues empreses, segons consta a l’expedient: 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE REMOLQUES, S.L. i UNIVERSAL TRAILER, 
S.L.U.(REMOLQUES CUNI), i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una 
oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat COMPAÑIA INDUSTRIAL DE 
REMOLQUES, S.L. per un import de 3.652,72 euros i 767,07 euros d’IVA.  
 
Atès que, en data 9 de desembre 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 9 de desembre 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 menor de subministrament per a l’adquisició d’un remolc per 
als vehicles de la brigada municipal a l’empresa COMPAÑIA INDUSTRIAL DE REMOLQUES, 
S.L., amb NIF B08341885, per un import de 3.652,72 euros i 767,07 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició d’un remolc. El codi CPV és 34220000-
5 (remolcs, semiremolcs i contenidors mòbils). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 4.419,79 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-62401 del vigent pressupost. 
 
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
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CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DE LES DUTXES DELS VESTUARIS DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA (EXP. M49-2021 I G496/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació d’obres per a l’arranjament de les dutxes dels vestuaris 
de la pista poliesportiva ja que no funcionen i són necessàries per als usuaris de la pista. 
 
Atès que, s’han sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient: 
INSTAL·LACIONS FONT-RUBÍ, S.L., LAMPISTERIA RUBIÓ, S.L. i LAMPISTERIA CARJUME 
i només ha presentat oferta INSTAL·LACIONS FONT-RUBÍ, S.L. i LAMPISTERIA RUBIÓ, 
S.L.; i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a 
aquest ajuntament ha estat LAMPISTERIA RUBIÓ, S.L., per un import de 1.763,76 euros i 
370,39 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 9 de desembre 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 9 de desembre 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 d’obres per a l’arranjament de les dutxes dels vestuaris de la 
pista poliesportiva, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista 
LAMPISTERIA RUBIÓ, S.L., amb NIF B63343891, per un import de 1.763,76 euros i 370,39 
euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per un import de 2.134,15 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337-21202 del vigent pressupost.  
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TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SISÈ.- 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, uns punts que no estaven inclosos en l’ordre 
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió per disposar de termini 
suficient per concloure els expedients abans de finalitzar el present exercici. Es tracta de sis 
expedients de contractació menor i d’adhesió a acords marc de contractació. 
 
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. 
 
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN SOFTWARE PER AL TELECONTROL 
DE LA CLORACIÓ DE L’AIGUA. (EXP. M50-2021 I G497/2021). 
 
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que és necessària l’adquisició d’un software per tal de poder controlar el clor de l’aigua 
dels pous, mitjançant una aplicació al mòbil i/o PC, i així evitar els desplaçaments diaris del 
personal del servei de subministrament d’aigua municipal i garantir una bona qualitat d’aigua 
potable. 
 
Atès que el sistema de telecontrol que s’incorpora inicialment als pous de Cal Manel i Can 
Suïes ofereix les dades in situ de l’estat de l’aigua, les quals es poden controlar a través de 
mòbil i/o PC. La connexió necessària pel funcionament d’aquest sistema, al municipi de Font-
rubí, a dia d’avui, només l’ofereix l’empresa XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
ALTERNATIVES, SL. (XTA). Per aquest motiu només s’ha sol·licitat pressupost a aquesta 
empresa, segons consta a l’expedient, la qual ha presentat una oferta per un import de 
9.439,67 euros i 1.982,33 euros d’IVA.  
 
Atès que, en data 10 de desembre 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 10 de desembre 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. 
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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 menor de subministrament per a l’adquisició d’un software 
per al telecontrol de la cloració de l’aigua a XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
ALTERNATIVES, S.L. (XTA), amb NIF núm. B65892200, per un import de 9.439,67 euros i 
1.982,33 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició d’un software per al telecontrol de la 
cloració de l’aigua. El codi CPV és 48200000-0 (paquets de software de connexió a xarxa, 
Internet i intranet). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 9.439,67 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161-62300 del vigent pressupost. L’import 
corresponent a l’IVA s’imputarà a l’aplicació extra pressupostària d’IVA corresponent. 
 
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic. 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A 
LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS 
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.05) I DE CONTRACTACIÓ DE MATERIAL PER ALS PARCS 
INFANTILS, EXP. 498/2021. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la que es transcriu a continuació: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el 
Consorci Català pel desenvolupament local. 
 
Atès que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2019, va 
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb 
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destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses seleccionades 
següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, 
JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS 
SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT 
SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET 
ESPAÑA VR S.L. 
 
Donat que, en data 1 de març de 2019, es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND 
AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, 
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA 
EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS 
URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 
 
Atès que, en data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL resolgué aprovar 
definitivament la cessió de l’Acord marc de parcs  infantils i mobiliari urbà amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació Catalana de Municipis, 
en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació 
amb tots els drets i deures de la relació contractual. Formalitzant-se el contracte en data 12 
de juny de 2019. 
 
Donat que, en data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracta basat (2017.05) en l’Acord marc 
de parcs infantils i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en data 16 de febrer de 2021. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí necessita adquirir material per a diversos parcs infantils 
del municipi. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

• 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 i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP.  

 

• Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

 

• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 

 

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 

• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als 
ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 
de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 
D’acord amb l’article 52 i ss. 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 
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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. 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 l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la primera pròrroga de l’Acord marc 
de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.05).  
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL. dels  bens 
següents:  
 

Lot Descripció del material + instal·lació Quantitat Import Unitat (sense IVA) Import Total (amb IVA) 
2.1 THAO PTA1  (fusta) + instal·lació 1 6.940,00 euros 8.397,40 euros 
2.1 OVNI PML14 (metall) + instal·lació 5 440,00 euros 2.662,00 euros 
2.2 Boat PBT1 (fusta) + instal·lació 3 625,00 euros 2.268,75 euros 
2.1 CLOCK MIXTO PCL6 + instal·lació 3 1.145,00 euros 4.156,35 euros 
2.1 COSMIC JC06 (fusta) + instal·lació 1 2.386,40 euros 2.887,54 euros 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per un import total de 20.372,04 
euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal d’enguany, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 924-63903. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL. i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT).” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 

VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN SOFTWARE PER AL TELECONTROL 
DE LA CLORACIÓ DE L’AIGUA ALS POUS DE CAL MANEL I CAN SUÏES (EXP. M51-2021 
I G500/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, és necessària la contractació d’obra per a la instal·lació d’un software per al 
telecontrol de la cloració de l’aigua als pous de Cal Manel i Can Suïes que permetrà controlar 
el clor de l’aigua dels pous mitjançant una aplicació al mòbil, i així evitar els desplaçaments 
diaris del personal del servei de subministrament d’aigua municipal i garantir una bona qualitat 
d’aigua potable. 
 

Atès que, aquesta actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona i el termini per 
executar-la finalitza en breu, només s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa INSTAL·LACIONS 
I MANTENIMENTS VILALLUM, S.L., la qual ha presentat una oferta per un import de 5.500,00 
euros i 1.155,00 euros d’IVA.  
 
Atès que, en data 14 de desembre 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. 
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Atès que, en data 14 de desembre 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 d’obres per a la instal·lació d’un software per al telecontrol 
de la cloració de l’aigua als pous de Cal Manel i Can Suïes, mitjançant el procediment del 
contracte menor, al contractista INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS VILALLUM, SL. (NIF 
B63182760), per un import de 5.500,00 euros i 1.155,00 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació d’obres per a la instal·lació d’un 
software per al telecontrol de la cloració de l’aigua. El codi CPV és 45311200-2 (treballs 
d’instal·lació d’ accessoris elèctrics). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per un import de 5.500,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161-62300 del vigent pressupost. L’import 
corresponent a l’IVA s’imputarà a l’aplicació extra pressupostària d’IVA corresponent. 
 
QUART.- Establir que l’obra ha d’estar finalitzada el 21 de desembre d’enguany i hem de 
disposar de la factura el dia 23. 
 
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. 
 
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. 
 
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE NADAL 2021 (EXP. M52-
2021 I G501/2021). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atès que, és essencial la contractació dels serveis necessaris per a l’organització de les 
festes de Nadal 2021, per a poder garantir un bon funcionament i celebració d’aquestes. 
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Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a CHECK & GO 
MANAGEMENT, S.L., JOS ESPECTACLES, S.L. i MANAGEMENT I SERVEIS MUSICALS, 
S.L.; i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a 
aquest Ajuntament ha estat CHECK & GO MANAGEMENT, S.L. per un import de 7.137,00 
euros i 1.498,77 euros d’IVA., d’acord amb el següent detall: 

• Taller de fanalets de Reis per al dia 18 de desembre, per un import de 680,00 euros i 
142,80 euros d’IVA. 

• Sonorització i il·luminació de la pista el dia 5 de gener, per import de 1.825,00 euros i 
383,25 euros d’IVA. 

• Sonorització i il·luminació de les carrosses de Reis el dia 5 de gener, per import de 
3.876,00 euros i 813,96 euros d’IVA. 

• Despeses diverses per a l’organització d’activitats de Nadal, per un import de 756,00 
euros i 158,76 euros d’IVA. 

 
Atès que, en data 14 de desembre 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 14 de desembre 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 menor de serveis per a la celebració de les festes de Nadal 
2021 a CHECK & GO MANAGEMENT, S.L., amb NIF núm. B55751184, per un import de 
7.137,00 euros i 1.498,77 euros d’IVA., d’acord amb el següent detall: 

• Taller de fanalets de Reis per al dia 18 de desembre, per un import de 680,00 euros i 
142,80 euros d’IVA. 

• Sonorització i il·luminació de la pista el dia 5 de gener, per import de 1.825,00 euros i 
383,25 euros d’IVA. 

• Sonorització i il·luminació de les carrosses de Reis el dia 5 de gener, per import de 
3.876,00 euros i 813,96 euros d’IVA. 

• Despeses diverses per a l’organització d’activitats de Nadal, per un import de 756,00 
euros i 158,76 euros d’IVA. 

 
SEGON.- L'objecte del contracte són els serveis necessaris per a la celebració de les festes 
de Nadal 2021. Els codi CPV són els següents:  

• 92370000-5 (tècnic de so); 
• 63711200-8 (serveis de tallers mòbils); 
• 71318100-1 (serveis de luminotècnia i de il·luminació natural). 
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TERCER.- Aprovar la despesa per import de 8.635,77 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  337-22612 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzat el servei, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A LA REFORMA DELS SERVEIS DEL CENTRE RECREATIU “LA 
COOPERATIVA” (EXP. M53-2021 I G502/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
 
 

“Atès que és necessària la contractació de les obres per a la reforma dels serveis del Centre 
Recreatiu “La Cooperativa”, per tal de sanejar els serveis actuals que estan força deteriorats 
pel pas del temps i incloure’n un d’adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió de la Junta de Govern celebrada en data 16 de 
juliol de 2019, va aprovar la memòria valorada per a la reforma dels serveis del Centre 
Recreatiu “La Cooperativa”, elaborada per l’arquitecte Jordi Galtés Rovira, amb un pressupost 
d’execució de 39.567,50 euros i 8.309,18 euros d’IVA. 
 
Donat que, en data 21/09/2021, es va convidar a tres empreses capacitades per a portar a 
terme aquesta obra, segons consta a l’expedient: CONGERMI, S.L., CONSTRUCCIONS 
JOAN CÀLIX, S.L. i PERE CAROL RUBIÓ, però cap de les tres empreses va presentar oferta 
per a dur a terme l’esmentada reforma. 
 
Atès que la memòria aprovada per la Junta de Govern en data 16/07/2021 ha estat revisada i 
modificada per part de l’arquitecte redactor en algunes de les actuacions a realitzar, tot i que 
l’import del pressupost d’execució no ha variat.  
 
Donat que l’expedient de contractació menor iniciat el setembre d’enguany va quedar desert, 
s’ha demanat un únic pressupost, segons consta a l’expedient, a l’empresa 
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. que ha presentat una oferta per un import de 39.848,50 
euros i 8.368,19 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 14 de desembre 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 14 de desembre 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 
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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 d’obres per a la reforma dels serveis del Centre Recreatiu 
“La Cooperativa”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., amb NIF núm. A08867228, per un import de 39.848,50 
euros i 8.368,19 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació d’obra per a la reforma d’uns 
serveis. El codi CPV és 45259000-7 (reparació i manteniment d’instal·lacions). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 48.216,69 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 330-62906 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VINT-I-SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES AMB SOFTWARE PER A 
LA REGULACIÓ DE FLUX NOCTURN (EXP. M54-2021 I G504/2021). 
 
La proposta que presenta davant d’aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 
“Atès que és necessària la contractació menor d’obres per a la instal·lació de 24 lluminàries 
amb software per a la regulació de flux nocturn, per a reduir el consum energètic i la 
contaminació lumínica nocturna. 
 
Donat que aquesta actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona i el termini per 
executar-la finalitza en breu, només s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa MARC GALIMANY 
BAGES (INSTAL·LACIONS GALIMANY), la qual ha presentat una oferta per un import de 
6.213,62 euros i 1.304,86 euros d’IVA.  
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Atès que, en data 14 de desembre 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 14 de desembre 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 d’obres per a la instal·lació de 24 lluminàries amb software 
per a la regulació de flux nocturn, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista MARC GALIMANY BAGES (INSTAL·LACIONS GALIMANY), per un import de 
6.213,62 euros i 1.304,86 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte és la contractació d’obra per a la instal·lació de lluminàries 
amb software per a la regulació de flux nocturn. El codi CPV és 45316100-6 (instal·lació 
d’equip d’enllumenat exterior). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa per un  import total de 7.518,48 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 165-21004 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VINT-I-SETÈ.- 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 
21:17 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. 
 
 


