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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 9 D’AGOST DE 2022 

 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 9 d’agost de 2022 es reuneix la JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i 
LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

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

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

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

 
Excusa la seva assistència el/la regidor/a: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora 
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària interventora accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
 
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. Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 71 del mòdul de Can Castellví, exp. 

2022_10484. 
3. Proposta d’autorització a la Societat de Caçadors de Font-rubí per al tancament 

temporal d’alguns camins de titularitat pública durant la temporada de caça 2022/2023, 
exp. 2022_10485. 

4. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de Telefónica de España, S.A.U. 
de l’expedient de llicència d’obres núm. 88/2022 i 2022_10120. 

5. Proposta d’aprovació de la llicència d’ocupació de la via pública al camí de la Carrerada 
i al Barri de Grabuac, exp. 140/2022 i 2022_10366. 

6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10454. 
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 486/2021 i 2022_10457. 
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8. Proposta d’aprovació de l’organització del curs 2022/23 de la Llar d’infants municipal Els 
Pinells i d’aprovació del calendari escolar, exp. 2022_10515. 

9. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de diversos serveis per a la 
Festa Major 2022, exp. M20-2022 i 2022_10500. 

10. Proposta d’aprovació dels expedients de contractació menor de diverses actuacions i 
espectacles per a la Festa Major 2022, exp. M21-2022 i 2022_10502. 

11. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari de l’ACM 
(exp. 2018.09) i contractació de material informàtic divers, exp. 2022_10511. 

12. 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 26 de juliol de 
2022, 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.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 71 DEL MÒDUL DE CAN 
CASTELLVÍ, EXP. 2022_10484. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R. R. S., en data 25 de juliol de i amb registre d’entrada 
núm. 1691, per a què aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al mòdul situat al barri de 
Can Castellví. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 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.- Cedir l’ús de la bústia núm. 71 de propietat municipal, situada al mòdul instal·lat al 
barri de Can Castellví, al Sr. R. R. S., per a rebre el correu postal.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de cessió 
de la bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf cinquè de 
l’ordenança fiscal municipal núm. 7. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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TERCER.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE FONT-
RUBÍ PER AL TANCAMENT TEMPORAL D’ALGUNS CAMINS DE TITULARITAT PÚBLICA 
DURANT LA TEMPORADA DE CAÇA 2022/2023, EXP. 2022_10485. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la instància presentada per la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí, en data 
25 de juliol de 2022 i NRE 11682, sol·licitant la corresponent autorització del tancament de 
pistes i camins que corresponguin a l’àrea privada de caça B-10.234, durant el període hàbil 
de caça 2022/2023 i durant el temps que duri la pertinent batuda. 
 
Atès que entre els mesos d’octubre de 2022 i de febrer de 2023 és la temporada de caça, en 
la qual, entre d’altres activitats, es realitzen batudes de porc senglar. 
 
Atès que l’activitat de batuda del porc senglar s’ha de realitzar de forma respectuosa i 
ordenada amb la resta d’usuaris de la natura. 
 
Atès que, per a la realització d’aquesta activitat de caça, cal procedir al tancament temporal 
d’alguns camins de titularitat pública, per tal que l’activitat sigui duta amb seguretat de terceres 
persones o béns. 
 
Vist el que preveu el Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa d’aplicació, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Autoritzar a la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí per al tancament 
provisional d’alguns camins d’ús públic, durant la temporada de caça 2022/2023, per a dur a 
terme batudes de porc senglar, sota el compliment de les següents condicions: 
 

1) Caldrà senyalitzar el tancament temporal i la realització d’una cacera en tots els 
accessos, amb senyals prou visibles que han d’ésser retirades al termini de la cacera. 

 

2) La instal·lació d’un sistema prou visible que travessi el camí, de banda a banda, per 
tal que dificulti l’accés de persones i impedeixi el dels vehicles. 

 

3) La presència permanent, mentre duri la cacera, d’una persona que informi a la resta 
de persones del tancament temporal i de la realització de la cacera, els riscos, les 
condicions i les autoritzacions de l’Ajuntament i les possibles alternatives existents per 
evitar transitar per la zona de cacera; o qualsevol altra mesura que legalment estigui 
prevista per a l’obtenció d’aquesta finalitat. 

 

4) Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i és essencialment 
revocable per raons d’interès públic. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. DE L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 
88/2022 I 2022_10120. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
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“Atès que, en data 14 de febrer de 2022 i NRE 265, l’empresa Excellence Field Factory, S.L.U., 
en representació de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., ha sol·licitat autorització per a la 
realització de les obres de substitució de quatre suports de fusta i quatre tirants i instal·lar un 
suport de fusta i cinc tirants als voltants de la carretera BV2127 i la riera de Vilobí del municipi 
de Font-rubí, segons plànols aprovats per J. S. V. i obra núm. 1983047. 
 
En data 1 de març de 2022 i registre de sortida 76 i en data 25 d’abril de 2022 i registre de 
sortida 151, s’envia al titular requeriment d’informe de Carreteres de la Diputació de Barcelona 
i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En data 13 de maig de 2022 i registre d’entrada 972, la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona ens trasllada l’informe favorable. 
 
En data 6 de juliol de 2022 i registre d’entrada 1511, el Sr. O. R. Á., en representació de 
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, va presentar un escrit en aquesta Corporació comunicant 
que no es duran a terme les obres sol·licitades i demana que es procedeixi a l’arxivament 
d’aquest expedient.  
 
Vist l’informe del serveis tècnics emès en data 28 de juliol de 2022. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General en data 4 d’agost de 2022. 
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atesa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU desistida del procediment de concessió 
de llicència d’obres exp. núm. 88/2022 i 2022_10120, sense que això comporti la renúncia 
dels drets que li puguin correspondre en un nou procediment posterior. 
 
Segon.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AL CAMÍ DE LA CARRERADA I AL BARRI GRABUAC, EXP. 140/2022 I 
2022_10366. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la instància, de data 6 de març de 2022 i registre d’entrada 409, presentada per la Sra. 
G. C. A. d’Ingenieros Emetres SLP en representació d’EDISTRIBUCION REDES DIGITALES 
SLU, en la que sol·licita llicència per ocupar la via pública al camí de la Carrerada i al barri 
Grabuac, dins el municipi de Font-rubí, degut al folrat de pals per la protecció de l’avifauna. 
 
Vist que, tot i que no s’indica amb precisió la superfície d’ocupació, es preveu una ocupació 
de 20m² durant 36 hores repartides en els dies 9, 10, 11, 12 i 20 d’agost de 2022. 



 
 

Plaça de l'Ajuntament,1|08736 Font-rubí|Tel.938979212|www.font-rubi.cat 

 

 
Vist que, en data 25 d’abril de 2022 i registre de sortida 152 i posteriorment en data 30 de juny 
de 2022 i registre de sortida 563, s’envia requeriment de documentació, el qual l’interessat 
aporta en data 21 de juliol de 2022 i registre d’entrada 1665. 
 
Vist l´informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 29 de juliol de 2022. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de la tècnica d’administració 
general, i de conformitat amb l’establert a l’article 53.1 r) del Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en l’article 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR la llicència d’ocupació de 20 m² de via pública al camí de la Carrerada 
i al barri Grabuac per realitzar el folrat de pals per la protecció de l’avifauna, amb l’ocupació 
de la via pública, sol·licitada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU, d’acord amb les 
següents condicions: 
 

- Abans de l’inici de les actuacions caldrà avisar a l’Ajuntament. 
- Caldrà senyalitzar correctament la zona d’actuació, de manera que aquesta no suposi un 

risc per als béns o les persones. 
- La ocupació de la via pública serà parcial, deixant pas per als vehicles i vianants. En cas 

de menester una ocupació total de la via caldrà sol·licitar-ho de manera expressa a 
l’Ajuntament atès que les actuacions comprometen vies de circulació de vehicles i 
camions. 

- S’entén que el tècnic directors de l’obra, és qui ha de vetllar i garantir  la correcta aplicació 
del Pla de Seguretat i Salut i per tant, de qualsevol element o equip auxiliar de l’obra, com 
pot ser la bastida de l’obra o el camió cistella. 

 
SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa per ocupació de via pública per import de 100,00 
euros. 
 

5 €/m² x 20m² = 100,00 €* 
* D’acord amb l’article 6. Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm.15 – Taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntuals, estíntols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues, la taxa per ocupació de via pública, per import de 5€/m² per 
setmana. 
 
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.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10454. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. B. P., en representació del Sr. 
S. N. M., en data 11 de juliol de 2022 i amb núm. de RE 1565, per tal de realitzar les obres 
consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge anomenat 
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Casa del Pi i situat al barri El Coll de la Barraca núm. 2 del municipi de Font-rubí; referència 
cadastral 0890201CF9809S0001HD. Segons documentació tècnica redactada per Solideo 
Eco Systems, S.L. i signada per l’enginyer tècnic A. B. P. 
 
Vist l’informe de data 27 de juliol de 2022 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. 2022_10454, presentada 
pel Sr. S. N. M., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge anomenat Casa del Pi i situat al barri El Coll de la 
Barraca núm. 2 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: 7.908,03 € 
PRESSUPOST REVISAT: 7.908,03 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 229,33 € i si li apliquen el 50% de 
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 114,67 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50€ amb una bonificació del 10%): 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 159,67 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 158,16 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € *No es 
generen residus.  
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 486/2021 I 
2022_10457. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“La Sra. B. G. de L. G. de l’empresa Ingenieros Emetres, S.L.P., en representació 
d’EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, l’1 de desembre de 2021 i NRE 1671, ha 
sol·licitat autorització per realitzar les obres d’ampliació de la xarxa de distribució de mitja 
tensió anellant amb una nova línia subterrània de mitja tensió els nous centres de 
transformació de les línies “Castellví” i “CanBas1”. Es retiraran els centres de transformació 
intempèrie existents, s’instal·laran dos nous suports metàl·lics amb conversions A/S per a 
connectar-se amb els nous centres de transformació i es retiraran els vànols aeris existents. 
Aquesta obra contemplen dos trams de línia aèria i tres trams de línia soterrada, situats al 
polígon 42 parcel·les 12, 9003 i el polígon 11 parcel·les 9001, 9006 i 22 al municipi de Font-
rubí; segons projecte redactat i signat per J. T. E. amb núm. de visat 2021/02532 de data 30 
de novembre de 2021. 
 
En data 29 de desembre de 2021 i registre de sortida 301, i posteriorment el 20 de gener de 
2022 i registre de sortida 11, es va requerir l’assumeix d’obra del tècnic, el qual va ser aportat 
en data 30 de gener de 2022 i registre d’entrada 162. 
 
En data 5 d’abril de 2022 i NRE 634 el sol·licitant aporta nou projecte modificant el traçat de 
la línia, el qual ja no afectarà a la parcel·la 9003 del polígon 42. 
 
En data 16 de juliol de 2022 i NRE 1628, l’Agència Catalana de l’Aigua fa tramesa a la 
Corporació de la resolució d’autorització de les obres. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals en data 21 de juliol de 2022, 
però condicionat a: 
 

- Caldrà disposar les mesures de protecció de l’avifauna adients per a cada element de la 
instal·lació d’acord a l’establert en el Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost. 

- El sol·licitant obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels 
terrenys afectats. 

- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les llicències 
o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades.  

- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran d’acord 
amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats. 

- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense la 
comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 

- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions 
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dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en 
hores nocturnes. 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores 
de serveis que puguin ser afectats per les obres, adoptant les precaucions necessàries en 
cas que existeixin altres serveis. 

- Els residus generats a l’obra es gestionaran d’acord amb el que estableix el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

- Es compliran les distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
soterrada de conductors de BT i les línies de MT, d’acord a l’establert al REBT. 

- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions i, en tot cas, sempre seran superiors a 20 cm, prenent en qualsevol cas 
les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis 
afectades. 

- L’ocupació de la via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi 
els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà de qualsevol tipus. 

- En actuacions en rases, caldrà reparar el paviment afectat de manera que, un cop 
finalitzades les obres, resti amb les mateixes característiques de materials i compactacions 
en què es trobaven amb anterioritat a les obres. 

- D’acord a l’article 139.6 de les NNSS de Font-Rubí, els pals s’ha de situar a una distància 
mínima de 4 metres de l’eix del camí. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 4 d’agost de 2022. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 486/2021 presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES 
DIGITALES, S.L.U. per tal de realitzar les obres d’ampliació de la xarxa de distribució de mitja 
tensió anellant amb una nova línia subterrània de mitja tensió els nous centres de 
transformació de les línies “Castellví” i “CanBas1”. Es retiraran els centres de transformació 
intempèrie existents, s’instal·laran dos nous suports metàl·lics amb conversions A/S per a 
connectar-se amb els nous centres de transformació i es retiraran els vànols aeris existents. 
Aquesta obra contemplen dos trams de línia aèria i tres trams de línia soterrada, situats al 
polígon 42 parcel·la 12, polígon 11 parcel·les 9001, 9006 i 22 al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 292.713,35€ 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 8.488,69 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.756,28 €  
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA:  10.244,97 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2022/23 DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINELLS I D’APROVACIÓ DEL CALENDARI 
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ESCOLAR, EXP. 2022_10515. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la preinscripció de la llar d’infants municipal Els Pinells per al proper curs 2022/2023, 
que a data d’avui és de 15 alumnes matriculats. 
 
Tanmateix, per a general coneixement, i als efectes escaients, és important procedir a 
l’aprovació del calendari de funcionament de la llar per al curs vinent. 
 
La representant de l’Ajuntament en el consell escolar continuarà sent la Sra. G. C. P., auxiliar 
administrativa de la Corporació, com a representant del personal d’administració i serveis en 
el consell escolar de la Llar d’infants Els Pinells, i la seva suplent serà la Sra. E. S. A.  
 
Pel que fa a la plantilla de personal de la llar d’infants, a data d’avui hi ha contractades dues 
educadores i una mestra. Atès el petit increment de inscripcions per al proper curs 2022-2023, 
es considera convenient que la jornada laboral de la Sra. M. A. V. sigui de 37:30 hores 
setmanals, amb la dedicació i distribució horària de la seva jornada que es fixi des de la 
direcció d’acord amb les necessitats del servei.   
 
Finalment, continuant amb l’organització de la llar d’infants municipal, cal també procedir a la 
designació de la directora del centre per al proper curs. Atesa l’experiència del funcionament 
de la llar d’infants del passat curs, des de les regidories d’Ensenyament, Recursos Humans i 
des de la pròpia Alcaldia es considera adient anomenar a la Sra. Ma. L. C. P. com a directora 
del centre com a directora de la llar d’infants per al curs 2022/2023.   
 
Vist l’informe emès per la regidoria de Recursos Humans i per la Regidoria d’Ensenyament en 
data 3 d’agost de 2022, sobre tots aquests assumptes que afecten al funcionament del proper 
curs 2022/2023 de la Llar d’infants municipal Els Pinells. 
 
Per tot això, atesa la normativa d’aplicació, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació, i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i de 
conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències de l’Alcaldia, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar a la Sra. Ma. L. C. P. directora de la llar d’infants per al curs 2022/2023. 
 
Segon.- Assignar el complement retributiu de direcció de la Llar d’Infants Els Pinells per import 
de 378,30 euros bruts mensuals a la Sra. C., i aprovar que la seva jornada laboral serà de 40 
hores a la setmana, ambdós aspectes durant el termini que duri el seu nomenament com a 
directora de l’escola bressol municipal.  
 
Tercer.- Aprovar el calendari de funcionament de la llar d’infants per al proper curs 2022-2023, 
a partir del proper 5 de setembre amb el següent detall: 
 

- Inici del curs: del dia 5 de setembre fins el 9 de setembre de 2022, amb les entrevistes 
a les famílies i l’inici de les classes en període d’adaptació dels alumnes amb un horari de 9 a 
13 hores. Tot i que l’horari laboral serà de 9 a 17 hores. 
A partir del dia 12 de setembre es funcionarà amb la jornada escolar complerta i l’horari serà 
de 9 a 17 hores.  
 

- Final de curs pels infants de I0 i I1: el curs 2022/2023 finalitzarà el dia 26 de juliol de 
2023 a les 13:00 hores. 

 

- Final de curs pels infants de I2: el curs 2022/2023 finalitzarà el dia 22 de juny de 2023 
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a les 13:00 hores. 
 

- Dies festius: els dies 31 d’octubre de 2022, 5 i 23 de gener de 2023, 13 d’abril de 2023, 
a més de la resta de festius aprovats per la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la Sra. C. P. i la Sra. A. V.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
DIVERSOS SERVEIS PER A LA FESTA MAJOR 2022, EXP. M20-2022 I 2022_10500. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de sonorització per a diversos actes que es 
fan a la Festa Major, del servei de control d’accés i vigilància nocturna, del servei preventiu 
d’ambulància tipus SVB i del lloguer d’una passarel·la inflable de piscina i d’un inflable 
refrescant per als més petits, per a poder oferir una bona Festa Major 2022 de Guardiola de 
Font-rubí i garantir la seguretat dels actes. 
 
Atès que, per als serveis exposats, s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, 
a CHECK & GO MANAGEMENT, S.L., MANAGEMENT I SERVEIS MUSICALS, S.L. i 
BARCELONA ANIMACIÓ, S.L.; i, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta 
més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat CHECK & GO MANAGEMENT, S.L. per 
un import de 10.175,11 euros i 2.136,78 euros d’IVA., d’acord amb el detall següent: 
 

• Servei preventiu ambulància tipus SVB per als dies 6 i 13 d’agost, 784,61 euros (sense 
IVA). 

• Servei de control d’accés els dies 6 i 12 d’agost i vigilància nocturna del 13 al 17 
d’agost, 2.530,50 euros (sense IVA). 

• Lloguer d’una passarel·la inflable de piscina i un inflable refrescant per als més petits, 
560,00 euros (sense IVA). 

• Lloguer equips de so i llum del 13 al 16 d’agost, 6.300,00 euros (sense IVA). 
 
Atès que 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 s’ha emès informe per part de la secretària interventora accidental 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 
accidental, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 
de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de diversos serveis per a la Festa Major de Guardiola 
de Font-rubí 2022 a CHECK & GO MANAGEMENT, SL., amb NIF B55751184, per un import 
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de 10.175,11 euros i 2.136,78 euros d’IVA., d’acord amb el detall següent: 
• Servei preventiu ambulància tipus SVB per als dies 6 i 13 d’agost, 784,61 euros i 

164,77 euros d’IVA. 
• Servei de control d’accés els dies 6 i 12 d’agost i vigilància nocturna del 13 al 17 

d’agost, 2.530,50 euros i 531,41 euros d’IVA. 
• Lloguer d’una passarel·la inflable de piscina i un inflable refrescant per als més petits, 

560,00 euros i 117,60 euros d’IVA. 
• Lloguer equips de so i llum del 13 al 16 d’agost, 6.300,00 euros i 1.323,00 euros d’IVA. 

 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és el servei de sonorització per a diversos actes que 
es fan a la Festa Major, del servei de control d’accés i vigilància nocturna, servei preventiu 
d’ambulància tipus SVB i lloguer d’una passarel·la inflable de piscina i un inflable refrescant 
per als més petits.. Els codi CPV són els següents: 

• 92370000-5 (tècnic de so).  
• 85143000-3 (servei d’ambulància)  
• 79714000-2 (servei de vigilància) 
• 92000000-1 (serveis d’esbarjo, culturals i esportius) 

 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 12.311,89 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338-22609 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzat el servei, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DE DIVERSES ACTUACIONS I ESPECTACLES PER A LA FESTA MAJOR DE 
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2022, EXP. M21_2022 I 2022_10502. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació d’espectacles i d’actuacions per a la Festa Major de 
Guardiola de Font-rubí 2022, per al seu correcte funcionament: 

- Concert amb “LOS 80 PRINCIPALES”, 12 d’agost, 
- Havaneres amb “LES ANXOVETES”, 14 d’agost, 
- Concert infantil “DE CAP PER AVALL” amb AMBAUKA, 14 d’agost, 
- Espectacle “IL·LUSIONS”, 16 d’agost, 
- Concert i ball amb “ORQUESTRA MARAVELLA”, 17 d’agost. 

 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a CENTAÑO 
MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L., BARCELONA ANIMACIÓ, S.L. i MANAGEMENT I 
SERVEIS MUSICALS, S.L. per a les següents actuacions: 

- Concert amb “LOS 80 PRINCIPALES”, 
- Havaneres amb “LES ANXOVETES”, 
- Concert infantil “DE CAP PER AVALL” amb AMBAUKA 
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i, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a 
l’ajuntament ha estat CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L. per un import de 
7.200,00 euros i 1.512,00 euros d’IVA, d’acord amb el següent detall: 

- Concert amb “LOS 80 PRINCIPALES”, per import de 3.800,00 euros, sense IVA, 
- Havaneres amb “LES ANXOVETES”, per import de 1.800,00 euros, sense IVA, 
- Concert infantil “DE CAP PER AVALL” amb AMBAUKA, per import de 1.600,00 euros, 

sense IVA. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost per a l’espectacle “IL·LUSIONS”, segons consta a 
l’expedient, a SERGI ARMENTANO FÀBREGA, qui ha presentat una oferta  de 1.700,00 euros 
i 357,00 euros d’IVA. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, per al concert i ball amb 
“ORQUESTRA MARAVELLA” a CHECK & GO MANAGEMENT, SL., BARCELONA 
ANIMACIÓ, SL. i MANAGEMENT I SERVEIS MUSICALS, SL. i, segons criteri tècnic, qui ha 
presentat una oferta millor per a l’ajuntament ha estat CHECK & GO MANAGEMENT, SL. per 
un import de 8.500,00 euros i 1.785,00 euros d’IVA. 
 
Atès que 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 s’ha emès informe per part de la secretària interventora accidental 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 
accidental, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 
de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació de les actuacions que es detallen a continuació, amb 
CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L., amb NIF B58878604, per un import de 
7.200,00 euros i 1.512,00 euros d’IVA, d’acord amb el següent detall: 

- Concert amb “LOS 80 PRINCIPALES”, el 12 d’agost, per import de 3.800,00 euros i 
798,00 euros d’IVA. 

- Havaneres amb “LES ANXOVETES”,  el 14 d’agost, per import de 1.800,00 euros i 
378,00 euros d’IVA. 

- Concert infantil “DE CAP PER AVALL” amb AMBAUKA, el 14 d’agost, per import de 
1.600,00 euros i  336,00 euros d’IVA. 

 
SEGON.- Aprovar la contractació per a l’espectacle “IL·LUSIONS” amb el contractista SERGI 
ARMENTANO FÀBREGA, per al dia 16 d’agost, amb un cost de 1.700,00 euros i 357,00 euros 
d’IVA. 
 
TERCER.- Aprovar la contractació del concert i ball amb  l’ORQUESTRA MARAVELLA, amb  
l’empresa CHECK & GO MANAGEMENT, S.L., NIF B55751184, per al dia 17 d’agost, per un 
import de 8.500,00 euros i 1.785,00 euros d’IVA. 
 
QUART.- L'objecte dels contractes és d’espectacles i actuacions per a la Festa Major de 
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Guardiola de Font-rubí 2022; la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 92312200-
3 (Serveis proporcionats per autors, compositors, escultors, artistes de l’espectacle i d’altres 
artistes que treballen individualment). 
 
CINQUÈ.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 21.054,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338-22609 del vigent pressupost.  
 
SISÈ.- Una vegada realitzades les actuacions i espectacles, incorporar les factures i tramitar 
el pagament, si escau. 
 
SETÈ.- Donar compte dels presents acords al serveis econòmics de la Corporació. 
 
VUITÈ.- Notificar els acords als interessats en el termini de deu dies. 
 
NOVÈ.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I DETERMINADES 
LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE L’ACM (EXP. 2018.09) I CONTRACTACIÓ DE 
MATERIAL INFORMÀTIC DIVERS, EXP. 2022_10511. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament  de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016 va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el 
Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
Atès que la Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del 
CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en la seva 
sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat 
adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen: 
 
1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28. 
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 27. 
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19. 
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12. 
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27. 
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27. 
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25. 
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, , Lots 2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 i 28. 
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28. 
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
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15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28. 
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26. 
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14. 
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28. 
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. 
 
Donat que, en data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc 
d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL. 
 
Donat que, en data 22 de gener de 2021, la Comissió de Presidència de l’Associació Catalana 
de Municipis accepta la cessió definitiva per part del CCDL de l’Acord marc de 
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari, el 31 de març 
es procedeix a la formalització. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de comprar material informàtic divers per 
a tasques de diferents àrees. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 
la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i següents de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que 
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per 
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta de 
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens 
locals. 
 
D’acord amb l’article 52 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i de 
conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a l’Acord marc de subministrament 
d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2018.09). 
 
SEGON.- Aprovar la contractació amb l’empresa adjudicatària Servicios Microinformàtica, 
S.A., per import de 3.950,98 euros i 829,71 euros d’IVA, dels bens següents: 
 

Lot Descripció dels equips Quantitat Import Unitat Import Total 
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(sense IVA) (sense IVA) 
2 LENOVO NB TP L14 G2 I7 8G 256G 10P 1 902,17 euros 902,17 euros 
1 LENOVO TC NEO I5-12400 8+256GB W11P 1Y 2 612,91 euros 1.225,81 euros 

2 
LENOVO THINKVISION MONITOR S24e-20 24” 
(23.8”) 1920 x 1080 Full HD 3000-1 

15 120,00 euros 1.800,00 euros 

2 LENOVO MOUSE ESSENTIAL 1 10,00 euros 10,00 euros 
2 LENOVO 15.6” TOPLOAD CASE 1 13,00 euros 13,00 euros 

 
TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 4.780,69 
euros, que s'imputarà a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-62600. 
 
QUART.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària SERVICIOS 
MICROINFORMÀTICA, SA. i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT).” 
 
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 pugui 
disposar de termini suficient per concloure els expedients abans de la celebració de la propera 
Junta. Es tracta de l’aprovació de certificacions d’obres de dos expedients d’obra pública. 
 
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. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA 
“RENOVACIÓ DE PART DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA I 
DISTRIBUCIÓ ENTRE EL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA I ELS DIPÒSITS DE CAL JANOT”, 
EXP. 2022_10134. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, en data 5 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a 
EXCAVACIONS CHÈ, SL., de l’obra “Renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua en 
alta i distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot”. per un import de 
135.363,17 euros (111.870,39  euros i 23.492,78 euros d’IVA). 
 
Vista la certificació núm.1, presentada en data 12 de juliol de 2022, signada per l’enginyer 
redactor del Projecte i director de l’obra V. B. S. i l’empresa adjudicatària, Excavacions Chè, 
SL., per un import de 83.012,90 euros (68.605,70 euros i 14.407.20 euros d’IVA) i segons els 
quadre següent: 
 

Pressupost 
adjudicació 

Obra executada 
anteriorment 

Obra executada 
durant el mes 

Import de l’obra pendent 
d’executar 

135.363,17 € 0,00 € 83.012,90€ 52.350,27 € 
 

Vist l’informe de l’enginyer assessor i de l’arquitecta municipal, de data 25 de juliol de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 3 
d’agost de 2022.  
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FONAMENTS DE DRET 
 

— L'article 240 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera 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.  
— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos. 
— Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 vist l’article 21.1.f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1.g) 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, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra “Renovació de part de la xarxa d’abastament 
d’aigua en alta i distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot” per un 
import de VUITANTA-TRES MIL DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (83.012,90 €), 
presentada per EXCAVACIONS CHÈ, S.L. 
 
SEGON.- Aprovar la factura número E-2022-1544, de data 08/07/2022, per import de 
VUITANTA-TRES MIL DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (83.012,90 €), presentada 
per EXCAVACIONS CHÈ, S.L. (amb NIF B60143377). 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import 
de 68.605,70 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161.63201, i per import de 
14.407,20 euros d’IVA, que s’imputarà a l’aplicació extra pressupostària d’IVA corresponent, i 
ordenar i realitzar el pagament a EXCAVACIONS CHÈ, S.L. 
 
QUART.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar 
les anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
CINQUÈ.- Trametre la documentació justificativa corresponent al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya atès que es tracta d’una 
actuació subvencionada per la convocatòria d’ajuts destinada a actuacions de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (RESOLUCIÓ ACC/1779/2021). 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA 
REFORMA DELS SERVEIS DEL CENTRE RECREATIU LA COOPERATIVA, EXP. 
2022_10135. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vist que, en data 14 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació 
a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., de l’obra “Reforma dels serveis del centre recreatiu 
La Cooperativa, per un import de 48.216,69 euros (39.848,50 euros i 8.368,19 euros d’IVA). 
 
Vista la certificació núm.1, presentada en data 8 de juliol de 2022, signada per l’enginyer 
redactor del Projecte i director de l’obra J. G. R. i l’empresa adjudicatària, Construccions F. 
Munné, S.A., per un import de 7.945,40 euros (6.566,45 euros i 1.378,95 euros d’IVA)  i segons 
els quadre següent: 
 

Pressupost 
adjudicació 

Obra executada 
anteriorment 

Obra executada 
durant el mes 

Import de l’obra pendent 
d’executar 

48.216,69 € 0,00 € 7.945,40 € 40.271,29 € 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 8 d’agost de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 9 
d’agost de 2022.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 

— L'article 240 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera 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.  
— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos. 
— Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 vist l’article 21.1.f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1.g) 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, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Reforma dels serveis del centre recreatiu 
La Cooperativa”, per un import de SET MIL NOU-CENTS QUARANT-CINC EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS (7.945,40 €), presentada per CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., i 
la corresponent factura. 
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SEGON.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import de 
7.945,40 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-62906 del vigent pressupost, i 
ordenar i realitzar el pagament a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA. 
 
TERCER.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar 
les anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
QUART.- Trametre la documentació justificativa corresponent al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya atès que es tracta d’una actuació subvencionada 
per la convocatòria de subvencions d’ambdues línies de finançament del PUOSC 2020-2024 
(RESOLUCIÓ PRE/2257/2019). 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- 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 
21:03 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. 
 
 
 
 
 


