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

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 16 DE FEBRER DE 2021 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 16 de febrer 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 regidor: 
 

• 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. 
 
La present sessió de la Junta de Govern es du a terme finalment de forma presencial i no de 
forma telemàtica (plataforma zoom), perquè a partir de mitja tarda hi havia problemes de 
connexió en la xarxa wifi municipal, no funcionava i no es podia dur a terme la sessió per 
zoom. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:37 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article 113 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 49/2021. 
4. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 430/2020. 
5. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 32/2021. 
6. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i la 

Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí, per a la cessió d’ús del campanar 
per a la instal·lació d’una antena per al servei de banda ampla que garanteixi la 
cobertura d’accés a internet als veïns de l’Avellà i Font-rubí. 
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7. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí i aprovació del conveni regulador. 

8. Proposta d’aprovació del contracte menor de d’un nou punt de subministrament 
d’electricitat per al sistema de recàrrega de vehicles elèctrics (exp. M01-2021 i 
G15/2021).  

9. Proposta de contractació del servei de transport i tractament dels residus vegetals 
(exp. M05-2021 i G67/2021). 

10. 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 2 de febrer 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. 
49/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. Mª S. S., en data 27 de gener 
de 2020 i amb núm. de RE 132, per tal de pintar les façanes exteriors de color terrós a 
l’habitatge situat al carrer Sitjota núm. 2 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 6960009CF8866S0001XB. 
 
Vist l’informe de data 8 de febrer de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a l’assabentat 
de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les 
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 49/2021, presentada pel 
Sr. J. Mª S. S., per tal de pintar les façanes exteriors de color terrós a l’habitatge situat al carrer 
Sitjota núm. 2 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-
rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

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

- En cas que s’instal·li alguna bastida, caldrà aportar el corresponent assumeix, 
signat per tècnic competent, d’acord amb allò establert en l’art.21.2 de les vigents 
Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la CUB en sessió 
de data 18/10/2000. 

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

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

 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 430/2020. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. F. R. R., en data 12 de novembre 
de 2020 i amb núm. de RE 1479, arran d’una inspecció dels serveis tècnics municipals que 
van observar que s’estava duent a terme obres sense la corresponent llicència, per tal de 
reforçar el mur de la part posterior de la finca situada a la Plaça Santa Maria núm. 7 del nucli 
urbà de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
08084A041000040000OA. 
 
Vist l’informe de data 10 de febrer de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la legalització 
de la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les 
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 11 de febrer de 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 

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. 430/2020, presentada per la Sra. F. R. R., per tal 
de legalitzar les obres consistents en reforçar el mur de la part posterior de la finca situada a 
la Plaça Santa Maria núm. 7 del nucli urbà de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-
rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en 
el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat 
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.930,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 5.930,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 154,18 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350€ d’acord amb l’art.6, punt 4): 350 € * 
PLACA: 0 € 
 

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 504,18 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120 €): 0,00 
€  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 0,00 € 
 
* Segons el punt 4 de l’article 6 – Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 – TAXA PER LLIÈNCIES O 
LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME,  
Article 6 – Quota tributària. 
4. En cas que l’expedient s’iniciï com a conseqüència d’una actuació d’ofici de l’administració en exercici de la seva 
facultat inspectora, les quotes que s’hauran de liquidar seran del 3% del pressupost de referència amb un mínim 
de 350,00 € (qualsevol tipus de llicència urbanística, supòsit obres en execució). 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
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. 32/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. B. C., en data 20 de gener 
de 2021 i amb núm. de RE 87, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una 
piscina descoberta de 18m² de làmina d’aigua, a la finca situada al carrer La Carrerada núm. 
8 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí, amb 
referència cadastral 6862704CF8866S0001MB. I segons projecte tècnic redactat i signat per 
l’arquitecte tècnic M. A. M. G. 
 
Vist l’informe de data 8 de febrer de 2021 de l’arquitecta municipal 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 11 de febrer 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. 32/2021, presentada per la Sra. M. B. C., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta de 18m² de làmina 
d’aigua, a la finca situada al carrer La Carrerada núm. 8 de Can Rovireta al nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 

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

- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 
- I que la propietat o promotor signi tots els plànols. 

 
OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en 
el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat 
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 10.824,28 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 10.824,28 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 281,43 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 64,95 € 
PLACA: 12 € 
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 358,38 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 216,49 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *Dipositat a centre 
gestor autoritzat  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT FÈLIX DE 
FONT-RUBÍ, PER A LA CESSIÓ D’ÚS DEL CAMPANAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
ANTENA PER AL SERVEI DE BANDA AMPLA QUE GARANTEIXI LA COBERTURA 
D’ACCÉS A INTERNET ALS VEÏNS DE L’AVELLÀ I FONT-RUBÍ. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí va contractar l’any 2009 el subministrament necessari per 
a la implantació d’una xarxa sense fils, en concret de GUIFI.net, al municipi, l’ús de la qual vol 
desenvolupar i promoure entre els veïns. 
 
Atès que l’Ajuntament necessita disposar d’un lloc adequat a la zona de l’església de Font-
rubí que permeti fer arribar la xarxa sense fils municipal (wifi) als barris de l’Avellà i de Font-
rubí. 
 
Vist que l’any 2010 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i la Parròquia de 
Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí per a la cessió d’ús del campanar per a la instal·lació d’una 
antena per al servei de banda ampla que garanteixi la cobertura d’accés a internet als veïns 
de l’Avellà, amb una vigència de 5 anys. 
 
Atès que l’any 2015 es va aprovar un nou conveni amb la mateixa finalitat, la vigència del qual 
finalitzava el 15 de maig de 2020. 
 
Donat que l’empresa que va instal·lar les antenes en qüestió, Xarxa de Telecomunicacions 
Alternatives, SL., ha comunicat a l’Ajuntament de Font-rubí que, a dia d’avui, cap ciutadà del 
municipi utilitza aquest servei d’accés a internet i que procedirà properament a la seva retirada. 
 
Atès que l’ajuntament haurà d’assumir les despeses del subministrament de l’enllumenat de 
l’Església Parroquial del 2020 i fins a la finalització efectiva d’aquest conveni, d’acord amb el 
pacte tercer del Conveni. 
 
Vista la proposta de pròrroga del conveni elaborada pels serveis administratius d’aquesta 
Corporació, que tot seguit es transcriu: 
 
“PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT  DE FONT-RUBÍ I LA PARRÒQUIA DE SANT PERE I 
SANT FÈLIX DE FONT-RUBÍ PER A LA CESSIÓ DÚS DEL CAMPANAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
ANTENA PER AL SERVEI DE BANDA AMPLA QUE GARANTEIXI LA COBERTURA D’ACCÉS A INTERNET 
AL VEÏNS DE L’AVELLÀ I FONT-RUBÍ. 

REUNITS 
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D’una banda, el senyor XAVIER LLUCH I LLOPART, el qual actua en nom i representació de L’AJUNTAMENT DE 
FONT- RUBÍ (CIF P0808400F) en ús de les facultats de representació conferides per l’article 53 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, d’altra banda, el Mn. JOSEP PUIG FONT, com a Rector i administrador parroquial, amb DNI 38743573-G, el qual 
actua en nom i representació de la PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT FÈLIX DE FONT-RUBÍ, amb  CIF 
R5800254D, com a Rector i administrador parroquial, amb  facultats suficients per aquest atorgament. 
 
Es reconeixen, mútua i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i  

 
EXPOSEN 

 
I. Que l’Ajuntament de Font-rubí (en endavant l’Ajuntament), com a entitat local preocupada per impulsar 

l’accés als avantatges de la Societat de la Informació i les noves tecnologies als seus ciutadans/es, vol 
dotar el municipi d’una xarxa d’antenes per al servei de banda ampla que garanteixi als veïns la cobertura 
d’accés a internet.  

 
II. Que la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí (en endavant la Parròquia), titular des de temps 

immemorial de l’església, el campanar i la casa rectoral, té la voluntat de cooperar amb l’Ajuntament en 
el desenvolupament d’aquest projecte i considera compatible la instal·lació esmentada amb l’ús habitual 
del campanar, sempre que l’estudi d’impacte paisatgístic que s’aprovi finalment sigui respectuós amb el 
patrimoni arquitectònic, la singularitat i el simbolisme de la l’Església Parroquial de Sant Pere i Sant Fèlix. 

 
III. Que pels motius expressats en els dos punts anteriors, l’Ajuntament de Font-rubí i la Parròquia de Sant 

Pere i Sant Fèlix de Font-rubí van signar, l’any 2010 i l’any 2015, convenis per a la cessió d’ús del 
campanar per a la instal·lació d’una antena per al servei de banda ampla que garantís la cobertura d’accés 
a internet als veïns de l’Avellà i Font-rubí. 

 
IV. Que l’Ajuntament properament ja deixarà de necessitar l’antena situada al campanar de l’Església 

Parroquial de Font-rubí, i procedirà l’empresa Xarxa de Telecomunicacions Alternatives, SL. a la retirada 
de l’antena i la resta de material instal·lat. 

Per tot això, els compareixents, en llurs respectives qualitats, signen el present CONVENI amb subjecció  als 
següents 

PACTES 
 

PRIMER: Que la Parròquia autoritza l’Ajuntament de Font-rubí per tal que, fins el 16 de maig de 2021, pugui 
mantenir al campanar els elements tècnics necessaris per garantir la captació i la reemissió del senyal de banda 
ampla, als veïns dels barris de l’Avellà i Font-rubí, d’acord amb el consens de l’estudi d’impacte ambiental, sempre 
que la seva realització contempli i garanteixi la no visualització i el camuflatge dels elements incorporats. 
 
SEGON: Que l’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del manteniment de la instal·lació i, a 
aquests efectes, assumirà el cost del subministrament de l’enllumenat de l’Església Parroquial fins el mes de maig 
de 2021 (inclòs). A aquests efectes, el rector titular traslladarà a l’Ajuntament còpia de les factures del 
subministrament elèctric de l’any 2020 el més aviat possible i a partir del mes de juny de 2021 presentarà a 
l’Ajuntament còpia de les factures del subministrament elèctric de gener a maig de l’any 2021. 
 
TERCER: Que l’Ajuntament no realitzarà cap obra ni modificació de cap element estructural de l’interior ni de 
l’exterior del campanar, sense la prèvia autorització del rector de la Parròquia i/o de la Delegació de Patrimoni del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
 
QUART: Que l’Ajuntament assumirà la reparació o rescabalament dels desperfectes, derivats de la pròpia 
instal·lació, del seu manteniment o de la seva revisió, que pugui patir el campanar. 
 
CINQUÈ: Que l’Ajuntament assumirà els danys a tercers que poguessin esdevenir-se derivats del procés de 
manteniment, revisió i desinstal·lació, procedint a esmenar els danys i/o satisfer la/les indemnitzacions que 
procedeixin, d’acord amb l’assegurança de Responsabilitat Civil que l’Ajuntament assumirà. 
 
SISÈ: Que la Parròquia no es fa responsable dels permisos ni llicències pertinents i preceptives per a la legalització 
i funcionament de l’esmentada instal·lació. 
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SETÈ: Que l’Ajuntament, no podrà cedir, delegar o arrendar l’ús de l’espai del campanar en favor de tercers ni 
tampoc de cap operador de telefonia o altra entitat, sense l’autorització expressa de la Delegació de Patrimoni del 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
 
VUITÈ: Que, a fi i efecte de garantir el normal funcionament de l’antena autoritzada, el rector de la parròquia 
autoritzarà l’accés als tècnics delegats per l’Ajuntament per tal de garantir el manteniment i la desinstal·lació del 
material col·locat al campanar. 
 
NOVÈ: Que la vigència d’aquesta pròrroga serà d’un any des de la finalització de l’últim conveni, donat que 
l’empresa que va instal·lar les antenes en qüestió, Xarxa de Telecomunicacions Alternatives, SL., ha comunicat a 
l’Ajuntament de Font-rubí que, a dia d’avui, cap ciutadà del municipi utilitza ja aquest servei d’accés a internet i que 
procedirà a la seva retirada, finalitzant el dia 16 de maig de 2021. 
 
DESÈ: Que a la data de finalització d’aquesta pròrroga, l’Ajuntament haurà retirat del campanar tot el material 
instal·lat de propietat municipal, deixant el campanar en bones condicions. 
 
ONZÈ: Qualsevol incompliment dels pactes precedents per qualsevol de les dues parts serà motiu de resolució de 
la present pròrroga, i, a més, comportarà: 
- la devolució de la cessió de l’ús i amb la indemnització, a favor de la Parròquia i/o del Bisbat de Sant Feliu que 
procedeixi, pels danys i perjudicis que es derivin d’aquest incompliment. 
- la indemnització, a favor de l’Ajuntament de Font-rubí, pels danys i perjudicis causats en el servei municipal de la 
xarxa sense fils (WIFI) que se’n derivin d’aquest incompliment.  
 
I en prova de conformitat signen a un sol efecte,  
 
Sr. Xavier Lluch i Llopart,         Mn. Josep Puig Font 
L’Alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí     Rector de la Parròquia de Sant Pere i Sant Fèlix” 

 
Vist el que disposa l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, permet a les Entitats Locals celebrar 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de Dret Públic com a Privat, sempre 
que no siguin contraris a l'Ordenament Jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, 
efectes i règim jurídic específic que, si escau, prevegi la disposició que ho reguli; així com els 
articles 47 a 56 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques; l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i els articles 21, 22 i 57 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i de conformitat amb el que 
s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i la Parròquia de Sant 
Pere i Sant Fèlix de Font-rubí per a la cessió d’ús del campanar per a la instal·lació d’una 
antena per al servei de banda ampla que garanteixi la cobertura d’accés a internet als veïns 
de l’Avellà i Font-rubí. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la 
signatura de la pròrroga. 
 
Tercer.- La vigència de la present pròrroga és d’un any, amb efectes del 16 de maig de 2020 
fins al 16 de maig de 2021. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Parròquia Sant Pere i Sant Fèlix de Font-rubí. 
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Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, així com trametre-li una còpia de la pròrroga signada, de conformitat amb el 
que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A L’AGRUPACIÓ CORAL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 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 l’AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí per tal que li 
sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que 
desenvoluparà aquesta entitat durant 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 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, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’AGRUPACIÓ 
CORAL de Guardiola de Font-rubí, amb CIF G-58317892, per un import de QUATRE CENTS 
SEIXANTA EUROS (460,00 €), destinada a la dinamització de les activitats de l’associació 
per fomentar la cohesió de grup, entre d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en 
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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’AGRUPACIÓ CORAL DE 

GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ  PER L’ANY 2020 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i 
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola 
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data 
..................,assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, la Sra. P. B. C., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de AGRUPACIÓ CORAL 
de Guardiola de Font-rubí, amb CIF G-58317892, amb domicili a l’avinguda Catalunya núm. 45 de Guardiola de Font-
rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí va presentar, en data 20 de gener de 2021 i NRE 81, 
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 AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí treballa amb la finalitat de fomentar la pràctica musical 
al municipi tot treballant valors com la cohesió de grup.  Dita associació participa en nombroses festes locals i 
organitza entre d’altres, el concert de Nadal al municipi.   

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’Agrupació Coral de Guardiola 
de Font-rubí en l’execució del projecte/activitat següent: dinamització de les activitats de l’associació i treball de cohesió 
de grup, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí amb un import de QUATRE 
CENTS SEIXANTA EUROS (460,00€), 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: 
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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. 
 

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    P. B. C. 
Alcalde – president Presidenta de “l’Agrupació Coral 
Ajuntament de Font-rubí de Guardiola de Font-rubí”  

 
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 

 

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUATRE CENTS SEIXANTA 
EUROS (460,00€), amb càrrec a l’aplicació 334.48031 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’Institut d’Estudis 
Penedesencs. 
 
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 
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20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí.    
 
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 CONTRACTE MENOR D’UN NOU PUNT DE 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT PER AL SISTEMA DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS (EXP. M01-2021 I G15/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, és necessària la contractació d’un nou punt de subministrament d’electricitat per al 
sistema de recàrrega de vehicles elèctrics, per tal de poder-lo posar en funcionament. 
 
Donat que, l’empresa adjudicatària del punt de càrrega de vehicles elèctrics, ETECNIC 
MOBILITAT ELÈCTRICA, SL., ja disposa del proveïdor per posar el nou punt de 
subministrament elèctric necessari, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL. 
UNIPERSONAL, el pressupost del qual ascendeix a 868,74 euros i 182,43 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 10 de febrer 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 11 de febrer de 2021, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’un nou punt de subministrament d’electricitat per al 
sistema de recàrrega de vehicles elèctrics a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL. 
UNIPERSONAL, amb NIF B82846817, per un import de 868,74 euros i 182,43 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és posar un nou punt de subministrament d’electricitat 
per al sistema de recàrrega de vehicles elèctrics. El codi CPV és 38554000-3 (Comptadors 
d’electricitat). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 1.051,17 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1720-62302 del vigent pressupost. 
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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. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT 
DELS RESIDUS VEGETALS (EXP.M05-2021 i G67/2021). 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de transport i gestió 
dels residus vegetals que es generen de la poda d’arbres i neteja de parcs, vorals,.... per a 
poder tractar-los correctament. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a cinc empreses: BUXUS GESTIÓ, SL., SOLUCIONS 
GLOBALS MEDIAMBIENTALS, SL. ,TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, SL. CONTENIDORS 
PENEDÈS, SLU., i NOBUX GESTIÓ, SL., segons consta a l’expedient, l’empresa que ha 
presentat la oferta més avantatjosa per aquest ajuntament ha estat NOBUX GESTIÓ, SL., per 
l’import següent: 

DESCRIPCIÓ PREU SERVEI (SENSE IVA) 
Transport matèria vegetal 75 € 
Tractament matèria vegetal 40 €/tn 

 
Atès que, en data 11 de febrer 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 11 de febrer de 2021, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per al transport i tractament dels residus vegetals, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista NOBUX GESTIÓ, SL. (NIF 
B55733208) per un import màxim anual de 3.305,79 euros i 694,21 euros d’IVA.  
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SEGON.- Establir que la durada del contracte és amb efectes de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2021. 
 
TERCER.- L'objecte del contracte actual és del transport i tractament dels residus vegetals. 
La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 03115000-0 (Matèries vegetals en 
brut).  
  
QUART.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per import de 4.000,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 1621-22799 del vigent pressupost.  
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si 
escau.  
 
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat 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, dos punts que no estaven inclosos en l’ordre 
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’un 
expedient de contractació menor de serveis de suport al servei municipal d’aigua i la 
denegació d’una llicència d’obres, que cal adoptar l’acord abans de la finalització del termini 
per resoldre. 
 
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. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SERVEIS PER AL SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. M06-2021 I 
G69/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí considera necessària la contractació d’una empresa per 
a donar suport al servei municipal d’aigua, per a poder cobrir les vacances de l’única persona 
que treballa en aquest servei i per poder alternar el control del bon funcionament d’aquesta 
prestació, tant els caps de setmana com els dies festius. 
 
Atès que s’han sol·licitat tres pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, 
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS VILALLUM, SL., JAVIER CANALS AGUSTÍN 
(INSTAL·LACIONS XAVI) i  INSTAL·LACIONS L.V., SL., segons criteri tècnic, l’empresa que 
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ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat INSTAL·LACIONS 
L.V., SL. pels imports que es detallen a continuació:  
 

• Hora de feina en dia festiu .......... 32,00 €/h. i 6,72 €/h. d’IVA 
• Hora de feina en dia laboral ........ 30,00 €/h. i 6,30 €/h. d’IVA 
• Guàrdia del servei en dia festiu ... 40,00 €/dia i 8,40 €/dia d’IVA 

(inclou revisar el telecontrol, rebre trucades dels usuaris del servei i està disponible per 
si cal fer alguna actuació d’urgència) 

 
Atès que, en data 16 de febrer 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 16 de febrer de 2021, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis pel suport al servei municipal d’aigua, mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista INSTAL·LACIONS L.V., SL (NIF 
B60882339) pels imports que es detallen a continuació, amb un màxim anual de 14.800,00 
euros i 3.108,00 euros d’IVA.:  

• Hora de feina en dia festiu .......... 32,00 €/h. i 6,72 €/h. d’IVA 
• Hora de feina en dia laboral ........ 30,00 €/h. i 6,30 €/h. d’IVA 
• Guàrdia del servei en dia festiu ... 40,00 €/dia i 8,40 €/dia d’IVA 

(inclou revisar el telecontrol, rebre trucades dels usuaris del servei i està disponible per si cal 
fer alguna actuació d’urgència) 

 
SEGON.- Establir que la durada del contracte és de l’1 de març de 2021 fins el 28 de febrer 
de 2022. 
 
TERCER.- L'objecte del contracte actual és de serveis pel suport al servei municipal d’aigua. 
La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 45232150-8.  
  
QUART.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 14.800,00 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.  
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si 
escau.  
 
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 



  

 
 
 
 

 
 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 

 
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. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 8/2021. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. P. M., en data 29 de desembre 
de 2020 i amb núm. de RE 1724, per tal de realitzar les obres consistents en la reforma de la 
masia anomenada Sant Josep i situada al barri l’Avellà núm. 57, dins la Unitat d’Actuació núm. 
2 “l’Avellà” al municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 3788501CF8838N0001AA. 
Segons projecte redactat per Peris Presas Architects, S.L.P. i signat per les arquitectes S. P. 
B. i S. P. P. 
 
Vist l’informe de data 15 de febrer de 2021 de l’arquitecta municipal DESFAVORABLE a la 
llicència d’obres sol·licitada, donat que les obres contemplades al projecte tècnic presentat no 
són petites obres merament de manteniment i conservació d’un habitatge existent en sòl urbà no 
consolidat, que es troba dins d’una Unitat d’Actuació que no s’ha desenvolupat, i no dona 
compliment a allò establert als articles 125 i 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC). 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 16 de febrer 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 i segons 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. 
 
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.- Denegar la llicència d’obres núm. 8/2021, presentada pel Sr. J. P. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la reforma de la masia anomenada Sant Josep i situada al 
barri l’Avellà núm. 57, dins la Unitat d’Actuació núm. 2 “l’Avellà” al municipi de Font-rubí, donat 
que les obres a realitzar no s’ajusten a la normativa urbanística, d’acord amb l’informe de 
l’arquitecta municipal. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 34.294,47 €, 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 34.294,47 €, 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 0,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 205,77 € 
PLACA: 0 € 
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 205,77 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 0,00 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DOTZÈ.- 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 
21:08 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. 
 
 
 


