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

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 13 D’ABRIL DE 2021 
 
De forma telemàtica, el dia 13 d’abril de 2021 es reuneix la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en 
sessió ordinària i telemàtica, 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 de forma telemàtica (plataforma zoom), 
de conformitat amb el que disposa l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, on s’habilita que les sessions dels òrgans 
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i 
telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions. La situació excepcional ve fonamentada 
pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori 
de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel 
SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de 
novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i per la Resolució SLT/845/2021, 
de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:28 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. 
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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 concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la modalitat 

de titular conductor, a la Sra. N. E.-J. G. (exp. 127/2021). 
4. Proposta de renúncia a dos ajuts concedits per la Diputació de Barcelona l’any 2020. 
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 131/2021. 
6. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de les fiances de 

l’expedient de llicència d’obres núm. 3/2018. 
7. Donar compte de la comunicació prèvia no classificada, expedient ACT-2020/02, 

activitat ambiental: restaurant. 
8. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 

l’Associació Cultural Montònec i aprovació del conveni regulador. 
9. 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 març 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 CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A 
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR CONDUCTOR A LA SRA. N. E.-J. G. 
(EXP. 127/2021).  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 29 de març de 2021, la Sra. N. E.-J. G. ha sol·licitat en aquesta Corporació 
la concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de titular conductor.  
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data social 29 
de març de 2021, en el qual informa que cal expedir la targeta d’aparcament per a minusvàlids 
en la modalitat de titular conductor a la Sra. G.  
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Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.  
 
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.- Concedir la targeta d’aparcament per a minusvàlids a la Sra. N. E.-J. G., en la 
modalitat de titular conductor, exp. núm. TC/08085/2021/00001/5944R amb data de caducitat 
29/03/2026, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-
rubí, de data 29 de març de 2021. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
QUART.- PROPOSTA DE RENÚNCIA DE DOS AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA L’ANY 2020. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que, mitjançant catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, l’Ajuntament de Font-rubí 
va sol·licitar, entre d’altres, un ajut econòmic dels següents recursos: 

• Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 
habitants. 

• Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 
habitants. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona va concedir aquests dos ajuts sol·licitats per l’Ajuntament 
de Font-rubí, segons el següent detall: 
 

• 2.500,00 euros del recurs “Foment de les relacions europees i internacionals dels ens 
locals de fins a 10.000 habitants”, per l’agermanament de Font-rubí amb Rieux 
Volvestre. 

• 1.911,00 euros del recurs “Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis 
de menys de 20.000 habitants”, per la fira del vi i l’oli de Font-rubí, “Vinòleum”. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona va avançar el 100% de l’import dels ajuts concedits, és a 
dir, la quantitat total de 4.411,00 euros. 
 
Donat que aquestes dues actuacions, per la situació de pandèmia ocasionada pel Covid-19, 
no s’han pogut portar a terme i, per tant, no es pot procedir a la justificació dels ajuts rebuts i 
cal procedir al reintegrament de les subvencions rebudes. 
 
Atesa la consulta als centres gestors corresponents sobre el procediment a retornar aquests 
ajuts, el qual s’ha de fer mitjançant renúncia pel Portal de Tràmits de la Diputació de 
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Barcelona, plataforma per on es tramiten totes les subvencions concedides per aquesta 
entitat. 
 
Donat que, després de comunicar a la Diputació de Barcelona la renúncia dels imports rebuts 
per a les dues actuacions, s’ha de procedir al retorn d’aquests als comptes bancaris indicats 
pels centres gestors: 
 

• IBAN: ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank, SA) 
• IBAN: ES33 0182 6035 44 0201609428 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA) 

 
Vist el que preveuen els articles 37 a 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, els articles 53 i següents de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els articles 91 i següents del Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions, sobre el reintegrament de subvencions. 
 
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.- Renunciar als dos ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020, per causa de no haver-se pogut dur a terme 
les actuacions subvencionades per la pandèmia del covid-19, que es detallen a continuació: 
 

• 2.500,00 euros del recurs “Foment de les relacions europees i internacionals dels ens 
locals de fins a 10.000 habitants”, per l’agermanament de Font-rubí amb Rieux 
Volvestre. 

• 1.911,00 euros del recurs “Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis 
de menys de 20.000 habitants”, per la fira del vi i l’oli de Font-rubí, “Vinoleum”. 

 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar la renúncia 
d’aquests ajuts econòmics i trametre-la als corresponents centres gestors de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Tercer.- Reconèixer com a reintegrament de les dues subvencions la quantitat de 4.411,00 
euros, procedint la seva devolució a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Ordenar el pagament de 4.411,00 euros, com a import que suposa el reintegrament 
de les subvencions, i procedir a l’execució del reintegrament mitjançant l’ingrés de la quantitat 
indicada en un dels comptes corrents assenyalats per l’òrgan concedent. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Diputació de Barcelona i als serveis econòmics 
de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
131/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. Ll. R., en representació de la 
Sra. C. R. C., en data 23 de març de 2021 i amb núm. de RE 502, per tal de realitzar les obres 
consistents en  la reforma de la cuina i el bany i tapar esquerdes a la façana de l’habitatge 
situat al carrer Font-rubí núm. 4 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-
rubí; segons referència cadastral 6960023CF8866S0001WB. 
 
Vist l’informe de data 7 d’abril 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: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 131/2021, presentada per 
la Sra. C. R. C., per tal de realitzar les obres consistents en reformar la cuina i el bany i tapar 
esquerdes a la façana de l’habitatge situat al carrer Font-rubí núm. 4 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí 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.  

- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar 
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal 
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència 
d’obres. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.000,00 € (obra civil) + 1.339,00 € (mobles cuina). 
PRESSUPOST REVISAT: 4.339,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 112,81 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% d’acord 
amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 157,81 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I 
RETORN DE LES FIANCES DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 3/2018. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, la Sra. L. LL. P., en 
data 23 de gener de 2018, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 3/2018), per realitzar les 
obres consistents en la reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat anomenat Cal Ton Corralet i 
situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 14 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 de març 
de 2018, va concedir la corresponent llicència d’obres majors.  
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de l’obra, per import de 4.115,82 € i la fiança de residus de la construcció i 
demolició per import de 642,51 € les quals van ser ingressades al compte corrent de la 
Corporació en data 12 de març de 2018. 
 
Atès que, en data 23 de febrer de 2021 i amb número de registre d’entrada 314, la Sra. L. LL. 
P. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació i, en data 1 de març de 2021 
i amb número de registre d’entrada 339, sol·licita la devolució de les fiances dipositades de 
l’esmentada obra. 
 
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 29 de març de 2021, a la 
concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al projecte 
tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta 
de Govern celebrada en data 6 de març de 2018. Per tot això, proposa a la Corporació la 
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució de la fiança de les obres dels 
serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 4.115,82 € i la fiança de residus de la 
construcció i demolició el qual ascendeix a la quantitat de 642,51 €.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 7 d’abril de 2021. 
 
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al 
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió 
celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 
86/2019, de data 20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta, 
per unanimitat, els següents acords: 
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Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de la reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat 
anomenat Cal Ton Corralet i situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 14 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí, sol·licitada per la Sra. L. LL. P., d'acord amb 
la documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 154.955,01 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (2016): 205.791,25 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (2021): 209.495,49 € 
IMPORT CORRESPONENT Taxa 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 209,50 €  

 
Tercer.- Aprovar la devolució a la Sra. L. LL. P. de les fiances dipositades en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 4.115,82 € i de residus de construcció i 
demolició de 642,51 € corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 3/2018.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA NO CLASSIFICADA, 
EXPEDIENT ACT-2020/02, ACTIVITAT AMBIENTAL: RESTAURANT. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. El 17 de juliol de 2020, amb registre entrada núm. 883, el Sr. E. S. V. en representació 
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., presenta una comunicació prèvia d’activitats ambientals no 
classificades, per a l’exercici d’una activitat de restauració, situada al nucli urbà de l’Avellà 
núm. 4, al municipi de Font-rubí. Juntament amb la sol·licitud presenta la memòria tècnica 
justificativa signada per l’enginyer industrial E. S. V. 
 
2. El 25 de setembre de 2020, l’arquitecta municipal emet informe favorable de compatibilitat 
urbanística, sempre i quan es compleixin les condicions assenyalades en el mateix. 
 
3. El 8 d’abril de 2021, l’enginyer municipal emet informe favorable a la comunicació prèvia, 
sempre i quan es compleixin les mesures correctores assenyalades en el mateix. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La present activitat no està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
2.  Per tant, l’activitat es pot considerar com a innòcua, i es troba sotmesa al règim de 
comunicació prèvia, d’acord amb l’establert al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i d’acord amb l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i les instal·lacions, aprovada per l’Ajuntament de Font-rubí.   
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3. L’activitat de referència no es troba en els establiments sotmesos al control preventiu de 
l’administració de la Generalitat, d’acord amb l’annex 1 de la Llei 3/2010. Per tant, la verificació 
de les condicions de seguretat en cas d’incendi correspon inicialment a l’administració 
municipal. 
 
4. Les comunicacions prèvies estan sotmeses al pagament d’una taxa, d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls posteriors a l’inici 
de les activitats.  La taxa per a les comunicacions prèvies d’activitats no classificades, 
ascendeix a 1.034,50 euros. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, sobre les 
comunicacions prèvies i amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici de l’activitat de restaurant,  expedient  
núm. ACT-2020/02, a nom d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., subjecta al Règim de Comunicació 
prèvia –activitat no classificada- i ubicada al nucli urbà de l’Avellà núm. 4 d’aquest municipi. 
 
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions 
que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de 
comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. Qualsevol canvi substancial o 
ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el present acord.  
 
Tercer.- L’activitat haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions i mesures correctores 
assenyalades a continuació: 
 

1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic i 
la resta de la documentació presentada en la tramitació de l’expedient.  

 

2. L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el projecte 
tècnic i la documentació que l’acompanya.   

 

3. Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions que sigui necessari obtenir davant els 
organismes i entitats corresponents. 

 

4. Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l’activitat no provocaran 
molèsties als ocupants dels edificis propers. En tot cas, es complirà l’assenyalat al 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i l’assenyalat en 
les ordenances municipals i en la normativa que sigui d’aplicació.   

 

5. Caldrà complir l’establert a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001. En cap cas s'admetrà el funcionament en horari 
de nit de rètols únicament de caràcter comercial o publicitari. 

 

6. Es disposarà dels justificants de les legalitzacions, actes de posada en servei i 
inspeccions de les instal·lacions i aparells que ho requereixin. 
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7. El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis s’efectuarà tal com 
estableix el vigent Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per 
RD 1942/1993, de 5 de novembre i posteriors modificacions per l'Ordre del 16 d'abril 
de 1998. Es disposarà de justificant del contracte de les instal·lacions que ho 
requereixen. 

 

8. Els serveis higiènics es trobaran suficientment ventilats, directament a l’exterior, o 
mitjançant ventilació forçada amb extractor.  

 
Quart.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que ascendeix a 
1.034,50 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats. 
 

Quota fixa activitat innòcua ..........................................................      200,00 € 
Quota variable règim comunicació 417,25 m2  · 2,00 €/m2 ..........      834,50 € 
                              --------------- 
                              1.034,50 € 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTÒNEC I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per l’Associació Cultural Montònec per tal que li sigui concedida 
una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta 
entitat durant tot l’any 2021. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 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. 
 



  

 
 
 
 

 
 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 

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’Associació 
Cultural Montònec, amb CIF G-59822072, per un import de DOS MIL CINC-CENTS EUROS 
(2.500,00 €), destinada a treballar en la redacció, l’edició i la difusió de la revista d’àmbit local 
“Montònec”, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General 
de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

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

MONTÒNEC PER L’ANY 2021 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i 
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola 
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data .............., 
assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, el Sr. Josep Mª Rovira i Morgades, major d’edat, amb NIF 77.288.301-K, actuant en nom i representació de 
l’Associació Cultural Montònec  de Font-rubí, amb CIF G-59822072, amb domicili al carrer dels Pujols núm. 2, de 
Guardiola de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTÒNEC va presentar, en data 14 de març de 2021 i NRE 428, 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 a la redacció, l’edició i la difusió de la revista d’àmbit local “Montònec”. 
 
II. Que l’Associació Cultural Montònec és una entitat activa formada per membres voluntaris l’agost de l’any 1990, que 
treballa, entre d’altres activitats, en la redacció, edició i difusió de la revista bimensual “Montònec”.   
Aquesta publicació, de caire bimensual, recull les notícies tan locals com comarcals i esdevé una agenda d’activitats 
pels veïns, així com un referent històric pel municipi, donat que deixa constància escrita de l’acció cultural, social, 
esportiva... del que succeeix a la localitat. 
La revista Montònec compta amb la col·laboració dels diferents veïns del municipi en vàries seccions fixes. 
A banda de l’edició de la revista, l’Associació Cultural Montònec organitza anualment en coordinació amb el CEIP Font-
rúbia el certament literari per Sant Jordi, destinat als cicles mitjà i superior. 
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat exposada. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ....................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
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Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb l’Associació Cultural Montònec 
en l’execució del projecte/activitat següent: redacció, edició i difusió de la revista d’àmbit local “Montònec” i organització 
del certament literari anual. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a L’ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTÒNEC amb un import de DOS MIL CINC-
CENTS EUROS (2.500,00 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2021. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim el dia 31 de 
març de 2022, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2021. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
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 
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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,             Eva Puig Pérez, 
Alcalde – president               Secretària  – interventora 
Ajuntament de Font-rubí  Ajuntament de Font-rubí 
 
Josep Mª Rovira Morgades, 
Representant “Associació Cultural 
Montònec” 
 

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CINC-CENTS EUROS 
(2.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48034 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’Associació 
Cultural Montònec. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 
20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Cultural Montònec 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. 
 
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 perquè es tracta de 
l’expedient de la contractació d’una actuació per al dia de Sant Jordi i de l’expedient de 
desplegament de fibra òptica a una zona del municipi, tema de gran prioritat per a la 
Corporació. 

 
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. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA ACTUACIÓ PER A LA DIADA DE SANT 
JORDI 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 d’una actuació per 
tal de poder oferir una activitat típica de la Diada de Sant Jordi per a tots els infants del 
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municipi, el dia indicat a continuació; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, 
Festes, Igualtat i Agermanament de data 12 d’abril de 2021: 
 

- “CIA. GALIOT TEATRE”, La Llegenda de Sant Jordi, 23 d’abril de 2021. 
 
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i 
d’orquestres (CPV 92312120-8, 92312130-1 i 92312140-4) es troba regulada als articles 
25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; i qualificats 
com a contractes privats. 
 
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació, en defecte 
de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic amb caràcter general, i per les 
seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restant normes de 
dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del 
subjecte o entitat contractant. Quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran 
pel dret privat. Per tant, també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta 
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic 
 
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, sobre les contractes menors. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a CENTAÑO 
MANEGEMENT D’ESPECTACLES, SL., RAMBLEJANT, SLU. i FASE 3, CB., segons criteri 
tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha 
estat CENTAÑO MANEGEMENT D’ESPECTACLES, SL., per un import de 750,00 euros i 
157,50 euros d’IVA. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació 
pressupostària 338-22609, corresponent a festes populars. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals segona, 
tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la 
Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació de la “CIA. GALIOT TEATRE”, La Llegenda de 
Sant Jordi, amb CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., amb NIF B58878604, 
per al dia 23 d’abril de 2021, amb un cost total de 907,50 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de 907,50 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338.22609. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT PRESENTAT PER 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL. PER TAL DE DUR A TERME 
LES TASQUES D’INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL NUCLI DE SANTA MARIA I 
RODALIES DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que cada vegada és més la gent que disposa de dispositius, mitjançant  els quals, ja 
sigui per feina i/o diversió, es connecta a internet i això provoca desacceleració de la xarxa. 
 
Atès que la societat XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. ha 
sol·licitat, en data 2 de març de 2021 i NRE 347, l’aprovació del Pla de desplegament de la 
xarxa de fibra òptica del nucli de Santa Maria i rodalies del terme municipal de Font-rubí, de 
conformitat amb la documentació tècnica aportada.  
 
Donat que la societat XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. ja està 
fent el desplegament de la xarxa de fibra òptica en d’altres nuclis i barris del municipi de Font-
rubí. 
 
Vist l’informe favorable, de data 8 d’abril de 2021, emès per l’enginyer municipal que també 
s’adjunta a l’expedient, tot i tenint en compte les consideracions oportunes establertes. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària interventora accidental en data 12 d’abril de 2021. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, i d’acord amb l’article 
197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; i vistes les facultats de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en 
la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Desplegament presentat per XARXES DE 
TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. pel desplegament de la xarxa de fibra òptica 
al nucli de Santa Maria i rodalies del terme municipal de Font-rubí, de conformitat amb l’article 
34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, subjecte a les següents 
condicions:  
 

a) L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de les 
instal·lacions (conductes i elements tècnics) i no als treballs d’obra civil que resultessin 
necessaris.  
 

b) Les obres de rases, cales, instal·lació o desmuntatge de suports (de fusta, formigó o 
similars), instal·lació d’armaris i pedestals, i altres obres similars, que hagin de ser realitzades 
per a l’execució del Pla de Desplegament aprovat, es troben subjectes al règim de declaració 
responsable, conforme amb el referit article 34.6 de la Llei de Telecomunicacions, tret 
d’aquelles que comportin una ocupació de béns de domini públic de forma fixa o afectin a béns 
de patrimoni històric-artístic, que estaran subjectes al règim de llicència urbanística.  
 
Segon.- Establir com a criteris generals de les autoritzacions els següents:  
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a) La documentació que es presenti serà subscrita per tècnic competent, segons la naturalesa 
dels treballs de cada cas.  
 

b) Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen els 
creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la manera més 
compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran el més agrupades possibles 
als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran pels traçats de les línies de coure actuals 
sense duplicar traçats, excepte en casos justificats tècnicament.  
 

c) Els desplegaments aeris i per façanes no podran realitzar-se en edificacions del patrimoni 
històric artístic de Font-rubí.  
 

d) Les declaracions responsables que es presentin hauran de contenir, a més de les 
manifestacions establertes per la legislació aplicable, l’acceptació dels següents 
compromisos:  

- Que es donarà compliment als requisits que resulten exigibles conforme a la normativa 
vigent per a la realització d’aquestes actuacions.  
- Que es disposa de tota la documentació tècnica que acredita el compliment del requisits 
establerts en la normativa, inclòs l’estudi (bàsic) de seguretat i salut.  
- Que es donarà compliment a les condicions tècniques que li siguin imposades en la 
sol·licitud d’ocupació de la via pública.  

 

e) Quan es requereixi llicència, caldrà adjuntar a la sol·licitud:  
- Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a desenvolupar,  
- Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin incidència o 
relació amb l’actuació a efectuar.  
- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.  

 

f) El desplegament de la xarxa no utilitzarà les canalitzacions d’enllumenat públic municipal.  
 
Tercer.- Condicionar l’execució material del desplegament a les determinacions del pla 
presentat i en especial a aquelles que fan referència a les actuacions en domini públic a 
l’obtenció de les autoritzacions individualitzades ens els casos que sigui necessari d’acord 
amb el que ha quedat indicat anteriorment. Igualment, caldrà sol·licitar i obtenir prèviament a 
la instal·lació, el preceptiu permís als particulars afectats. Les instal·lacions aèries noves 
hauran de garantir la uniformitat del carrer i disposar del vistiplau dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, quedarà prohibit instal·lar nous suports de fusta i/o formigó dintre de l’actuació 
a realitzar, si es poden reforçar els existents, amb les millors tècniques possibles.  
 
Quart.- Establir com a obligació específica per al promotor la coordinació amb l’Ajuntament 
per a l’ocupació temporal de la via pública i les afectacions sobre el trànsit que calgui realitzar, 
per la qual cosa el responsable del projecte haurà de presentar un calendari d’actuacions i 
afectacions prèviament a l’inici dels treballs per tal de preveure les possibles solucions i 
realitzar les previsions necessàries. L'interessat estarà obligat a instal·lar la senyalització 
precisa per evitar accidents.  
 
Cinquè.- Establir que el promotor serà el responsable dels danys que el desplegament 
ocasioni a l'administració i a particulars.  
 
Sisè.- Establir com a condicions específiques les recollides en l’informe de l’enginyer 
municipal que tot seguit es detallen: 
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• Els operadors hauran de fer ús de les canalitzacions subterrànies o en l'interior del les 
edificacions que permetin el desplegament i explotació de les xarxes públiques de 
comunicacions electròniques. 

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

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

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

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

• La declaració responsable haurà de contenir com a mínim: 
 Una manifestació explicita del compliment d'aquells requisits que resultin 

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

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

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

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

 Que es disposa de la documentació referent als altres Serveis soterrats. 
 Que es mantindrà informat dels treballs a realitzar als serveis tècnics 

municipals, especialment pel que fa a temes d’ocupació de la via pública. 
• Per les obres a la via pública, les que afectin béns de domini públic de forma fixa o 

béns del patrimoni històric artístic, serà preceptiva l’obtenció prèvia de llicència 
d’obres. 

Abans de retirar la llicència caldrà aportar una Memòria tècnica amb el contingut mínim 
següent: 

 Memòria descriptiva 

 Amidaments del desplegament 
 Estudi de gestions de residus 

 Estudi de seguretat i salut 
 Detalls d’elements i especificacions tècniques 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
21:30 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. 
 
 
 


