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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 22 DE FEBRER DE 2022 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 22 de febrer 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, la Sra. MARIA DE LAS MERCEDES 
GOBARTT VÁZQUEZ. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:30 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 d’instal·lacions municipals. 
3. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. M. G. P. del servei de teleassistència, en la 

modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios 
S.L. 

4. Proposta de devolució de les fiances corresponents a la llicència d’obres exp. núm. 
157/2021. 

5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 15/2022. 
6. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 407/2021. 
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 486/2021. 
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 526/2021. 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 30/2022. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 31/2022. 
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11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 79/2022. 
12. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’AMPA 

de l’Escola Font-rúbia i aprovació del conveni regulador. 
13. 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 8 de febrer 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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions per a 
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifiquen, amb la 
documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució 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.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic corresponent per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients. 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material 
Preu 

públic fiança 

V. C. i V. Festa particular 26/02/2022 Cal Cintet 300,00 € 400,00 € 

J. Ll. C. Festa particular 23/04/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

J. V. A. Festa particular 13/03/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. M. G. P. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIONARITARIOS,S.L. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“En data 29 de desembre de 2021 i NRE 1823, el Sr. J. G. B. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la Sra. M. G. P., atès que 
no en farà ús pel seu ingrés en una residència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 7 de febrer 
de 2022, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de teleassistència, en la 
modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida Serveis Sociosanitarios, S.L.. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb 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 del següent ACORD: 
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. G. P. del servei de teleassistència, en la modalitat bàsica 
de Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 7 de febrer de 
2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 157/2021. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que, en data 11 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres exp. 157/2021, presentada per la Sra. Mª A. R. M., per dur a terme les obres 
consistents en fer un paviment de formigó al costat de la casa, treure dues finestres i una porta 
i posar totxos de vidre per donar llum a l’habitatge anomenat Cal Ton de Cal Xic al barri 
Grabuac i la Fanga núm. 27 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per import de 120,00 €, i la fiança de residus de la construcció i demolició, 
per un import de 150,00 €, les quals van ser ingressades al compte corrent de la Corporació 
en data 17 de maig de 2021.   
 
Atès que, en data 8 de febrer de 2022 i amb número de RE 224, la Sra. Mª A. R. M., ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la llicència d’obres núm. 
157/2021, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 9 de febrer de 2022, en el qual informa 
que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització es troben 
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en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al projecte presentat i aprovat en 
Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2021, es proposa a la Corporació la devolució 
de la fiança de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i 
la fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. Mª A. R. M. de la fiança dipositada en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de la fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres 
núm. 157/2021. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
15/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. V. O., en data 11 de gener de 
2022 i amb núm. de RE 30, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a l’habitatge i al magatzem de la finca situada al nucli urbà de Les 
Cases Noves núm. 19 del municipi de Font-rubí, referències cadastrals 
0449803CF9804N0001YS, 0449103CF9804N0001QS i  0449104CF9804N0001PS; segons 
documentació tècnica presentada per l’enginyer tècnic industrial J. A. R. i visat núm. 
2022/00235 de data 3 de febrer de 2022.  
 
Vist l’informe de data 10 de febrer 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. 15/2022, presentada pel 
Sr. J. V. O., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a la coberta de l’habitatge i el magatzem situats al nucli urbà de Les Cases Noves núm. 19 del 
municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
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- 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: 5.242,63 € 
PRESSUPOST REVISAT: 5.242,63 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 152,04 € 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 de 76,02 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 € amb una bonificació del 10%): 45,00€. 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 121,02 € 
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): 0,00 € *No es 
generen residus.  
 
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. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 407/2021. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. T. T., en data 12 d’octubre de 
2021 i amb núm. de RE 1380, per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de 
terres per a anivellar el terreny d’una finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, 
situada al polígon 22 parcel·la 41, d’una superfície aproximada de 1.800m² (0,18 hectàrees), 
d’acord amb el cadastre de béns immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl 
no urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral 
08084A022000410000OK. I segons projecte tècnic redactat i signat per l’enginyer tècnic 
agrícola J. A. T. T. i visat núm. 2022/220046 de data 20 de gener de 2022. 
 
Vist els requeriments enviats a la propietat, en data 3 de novembre de 2021 i NRS241 i en 
data 14 de desembre de 2021 i NRS280, els quals van ser contestats amb la documentació 
aportada en data 20 de gener de 2022 amb NRE105. 
 
Vist l’informe de data 10 de febrer de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
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Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 17 de febrer de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 407/2021, presentada pel Sr. J. A. T. T., per a fer 
un moviment de terres per a anivellar el terreny d’una finca agrícola, sense aportació de terres 
de l’exterior, situada al polígon 22 parcel·la 41, d’una superfície aproximada de 1.800m² (0,18 
hectàrees), al municipi de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 

1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la Parcel•la 41 del polígon 
22 del cadastre de rústica. 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí: 
- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions 
pertinents en relació al paisatge. 
- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de mantenir 
el sentit dels pendents i la morfologia del terreny. 
- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües, caldrà 
presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les finques colindants 
ni els terrenys situats aigües avall. 
- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m (1.5M A DALT I 1.5M ABAIX= 3M TOTAL) entre 
dues superfícies sensiblement horitzontals. 
- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos s’hauran 
de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials d’obra. 
- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat dels 
camins existents i les línies d’instal•lacions existents.                                                 
3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà de 6 
metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts. 
Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents: 
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb 
conreu anual. 
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia perpendicular 
al camí. 
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  aquesta quan 
l’alineació de la plantació sigui paral•lela al camí. 
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la xarxa 
bàsica, i de 3,5 m,  en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció no és podrà 
col•locar cap element fixe: tanques, pals d’instal•lació... 
4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel•la. Per tant, caldrà 
deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, caldrà tramitar 
el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert en el punt 1.d de l’art.47 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el 
qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de protecció de 
carreteres, caldrà sol•licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la Diputació 
de Barcelona. 
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona d’influència d’algun 
torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels torrents, caldrà el perceptiu informe o 
autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o excavacions, 
ja que llavors caldria sol•licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de documentació. 
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o paleontològiques, 
s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i adoptar les mesures de 
protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
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patrimoni arqueològic i paleontològic. 
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, ...) o altres 
tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de clavegueram, gas, ...), caldrà posar-
se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s 
autorització/ns a les oficines municipals. 
11.- L’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres haurà de prendre totes les mesures de 
prevenció i seguretat necessàries per la realització de les esmentades tasques. I 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. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.275,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 36,98 € 
TAXA LLICÈNCIES D’EXPLANACIONS: 100,00 € (mínim) 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 136,98€ 
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2022. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una hectàrea i 35 
EUR/hectàrea a partir de la primera. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 486/2021. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, l’1 de desembre de 2021 i 
NRE 1671, ha sol·licitat autorització per realitzar les obres a la xarxa elèctrica consistents en 
una nova línia subterrània i aèria de mitja tensió a 25Kv “Castellví” i “CanBas1”, per unió del 
nou CT 111600 amb el nou CT 111601 situat entre els barris de Santa Maria de Bellver i les 
Cases Noves 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. 
 
Vist els requeriments de documentació, enviats en data 29 de desembre de 2021 i NRS301 i 
en data 20 de gener de 2022 i NRS11, i que va ser aportada en data 30 de gener de 2022 i 
NRE162. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals en data 3 de febrer de 2022, 
però condicionat a: 
 

• S’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.  

• SERÀ NECESSARI DISPOSAR DEL PERMÍS DE L’ACA ABANS DE L’INICI DE LES 
OBRES. 

• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran d’acord 
amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats. 
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• 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 
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 emès per la tècnica d’administració general en data 16 de febrer 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 a la xarxa elèctrica consistents en una nova 
línia subterrània i aèria de mitja tensió a 25Kv “Castellví” i “CanBas1”, per unió del nou CT 
111600 amb el nou CT 111601 situat entre els barris de Santa Maria de Bellver i les Cases 
Noves, del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 244.938,47€ 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 7.103,22 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.469,31 €  
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA:  8.572,53 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
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La proposta d’acord es deixa sobre la taula, perquè es demana més temps per al seu 
estudi. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 526/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“Atès que, en data 21 de desembre de 2021 i NRE 1778, 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 d’un suport de fusta al carrer Font-rubí del nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí, al punt quilomètric 11,300 del municipi de Font-rubí, segons 
plànols aprovats per J. S. V. i obra núm. 1961370. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 3 de febrer de 2022, 
sempre que es compleixin les condicions indicades en l’informe d’autorització de la Diputació 
de Barcelona, que l’interessat ja disposa, i condicionat al compliment de les següents mesures:  
 

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

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

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

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

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores 
de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua potable i enllumenat 
públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions necessàries en cas 
que existeixin altres serveis. 

- Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord amb 
que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

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

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

- Atesa la poca exactitud en la situació dels pals en el grafisme utilitzat, es recorda que 
l’objecte de la llicència és la substitució, sense canvi d’ubicació, del pal i/o tirant existent. 

- D’acord a les NNSS del municipi, en cas de nova instal·lació de pals o tirants, aquests no 
podran estar situats ni envair l’espai de protecció dels camins rurals: 4 metres respecte l’eix 
del camí de xarxa bàsica i 3,5 metres respecte l’eix del camí en la resta. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
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aquesta Corporació, de data 16 de febrer de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i segons l’establert en el Text refós 
de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de 
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 526/2021, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la realització de les obres de 
substitució d’un suport de fusta al carrer Font-rubí del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, al 
punt quilomètric 11,300 del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 30/2022. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A. R. de l’empresa Egavic Serveis 
d’Enginyeria, en representació del Sr. J. O. P. R. de l’empresa U MES U FAN TRES S.L., en 
data 12 de gener 2022 i amb núm. de RE 49, per tal de realitzar les obres consistents en la 
instal·lació d’una tanca perimetral de malla de simple torsió amb una porta d’accés al celler 
situat a la finca anomenada Mas Romaní al barri Els Pujols núm. 7 al municipi de Font-rubí; 
amb referència cadastral 08084A014000410000OS. 
  
Vist l’informe de data 3 de febrer de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 16 de febrer de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 30/2022, presentada per U MES U FAN TRES, S.L., 
per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació d’una tanca perimetral de malla de 
simple torsió amb una porta d’accés al celler situat a la finca anomenada Mas Romaní al barri 
Els Pujols núm. 7 al municipi de Font-rubí. 
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OBSERVACIONS: 
 

- D’acord a l’art 140 de les NNSS: “...en el cas que les tanques segueixin l’alineació d’un 
camí públic, qualsevol punt d’aquesta estarà a 4m, en els camins de la xarxa bàsica, i 
3,5m, en la resta com a mínim, de l’eix del camí...”  

 

- Abans de l’inici de les obres caldrà la presentació de “l’assumeix de contractista”. 
 

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

 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar l’oportú 
certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 7.790,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 225,91 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST i TAXA: 271,91 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 31/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. P. M., en data 13 de gener 
2022 i amb núm. de RE 55 i 56, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un 
tancat al pati de l’habitatge, amb materials de fusta i malla metàl·lica, d’uns 13 metres lineals 
i amb un màxim de 1,80 metres d’alçada, a la finca situada al carrer del Forn núm. 3 del nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 
7056601CF8875N0001IX. 
  
Vist l’informe de data 3 de febrer de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 16 de febrer de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
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Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 31/2022, presentada per la Sra. M. P. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció d’un tancat al pati de l’habitatge, amb materials 
de fusta i malla metàl·lica, d’uns 13 metres lineals i amb un màxim 1,80 metres d’alçada, a la 
finca situada al carrer del Forn núm. 3 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de 
Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 

 
- Previ a l’inici de l’obra, caldrà posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament per aixecar 

l’acta de replanteig de la tanca, donada la situació de la urbanització. 
 
- Abans de l’inici de les obres caldrà la presentació de “l’assumeix de contractista”. 
 
- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les actuacions tindrà de prendre 

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

 
- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar l’oportú certificat emès 

pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció. 
 

Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 450,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 13,05 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST i TAXA: 63,05 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 79/2022. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, en data 4 de febrer de 2022 i NRE 206, 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 set suports de fusta i tres riostres i instal·lar cinc 
riostres al voltant del camí de la Carrerada del municipi de Font-rubí, segons plànols aprovats 
per J. S. V. i obra núm. 1982350. 
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Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 10 de febrer de 2022, 
condicionat al compliment de les següents mesures:  
 

- S’obtindran les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys 
afectats. 
- La instal·lació de nous pals i tirants no malmetrà ni interferirà en conreus i arbrat 
existents. 
- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les 
llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 
- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en les 
obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 
- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran 
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats.  
- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció.  
- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles 
o vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions 
dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en 
hores nocturnes. 
- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies 
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua 
potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions 
necessàries en cas que existeixin altres serveis. 
- Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord amb 
que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  
- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en qualsevol cas 
les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis 
afectades.  
- L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi 
els itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com papereres, bancs, 
etc. 
- Atesa la poca exactitud en la situació dels pals en el grafisme utilitzat, es recorda que 
l’objecte de la llicència és la substitució, sense canvi d’ubicació, del pal i/o tirant existent. 
- D’acord a les NNSS del municipi, en cas de nova instal·lació de pals o tirants, aquests 
no podran estar situats ni envair l’espai de protecció dels camins rurals: 4 metres respecte 
l’eix del camí de xarxa bàsica i 3,5 metres respecte l’eix del camí en la resta. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 17 de febrer de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i segons l’establert en el Text refós 
de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de 
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 79/2022, presentada per TELEFÓNICA DE 
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ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la realització de les obres de 
substitució de set suport de fusta i tres riostres i instal·lar cinc riostres al voltant del camí de la 
Carrerada del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A L’AMPA DE L’ESCOLA FONT-RÚBIA I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR, EXP. 38/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per l’AMPA de l’escola Font-rúbia per tal que li sigui concedida una 
subvenció col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta entitat 
durant tot l’any 2022. Aquesta subvenció sol·licitada és per donar suport a l’AMPA per 
fomentar activitats pedagògiques i culturals complementàries en benefici de la formació dels 
alumnes de l’esmentada escola; atès que l’AMPA gestiona principalment els serveis d’acollida 
i de menjador, contractant el servei de cuina i monitoratge tant per l’acollida matinal, com pel 
menjador i el pati, realitzant activitats dinamitzadores a través del monitoratge i que alguns 
dels seus objectius són cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la 
programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.; l’AMPA també treballa 
en l’organització de pro d'educació familiar per proporcionar als pares coneixements i 
orientacions relacionades amb la seva tasca educadora: conferències, taules rodones, 
xerrades i en general totes les activitats que puguin aconseguir una millora de la personalitat 
dels seus membres; finalment s’encarrega igualment de promoure i realitzar tota mena 
d’activitats lúdiques, fisicoesportives, expressives, formatives i culturals. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per acord del 
Ple de data 31 de gener de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15.1 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22.2  de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat primer de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de juliol de 
2015), i vist l’informe de fiscalització, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’AMPA de 
l’escola Font-rúbia, amb CIF G-58897919, per un import de NOU CENTS EUROS (900,00 €), 
destinada a fomentar activitats pedagògiques i culturals complementàries en benefici de la 
formació dels alumnes de l’escola Font-rúbia, entre d’altres, d’acord amb les prescripcions 
contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I “L’AMPA DE L’ESCOLA FONT-

RÚBIA” PER L’ANY 2022 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. Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez.  
 
I de l’altra, el Sr. J. M. G. B., major d’edat, actuant com a president, en nom i representació de “l’AMPA de l’escola 
Font-rúbia”, amb CIF G58897919, amb domicili al carrer de les Escoles núm. 1 de Guardiola de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “AMPA de l’escola Font-rúbia” va presentar, en data 8 de febrer de 2022 i NRE 226, 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 2022, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 
II. Que l’entitat “AMPA de l’escola Font-rúbia” treballa amb la finalitat de fomentar activitats pedagògiques i culturals 
complementàries en benefici de la formació dels alumnes de l’esmentada escola. Gestiona principalment els 
serveis d’acollida i de menjador, contractant el servei de cuina i monitoratge tant per l’acollida matinal, com pel 
menjador i el pati, realitzant activitats dinamitzadores a través del monitoratge. Alguns dels seus objectius són 
cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, 
extraescolars o de serveis.  Treballa també en l’organització de pro d'educació familiar per proporcionar als pares 
coneixements i orientacions relacionades amb la seva tasca educadora: conferències, taules rodones, xerrades i 
en general totes les activitats que puguin aconseguir una millora de la personalitat dels seus membres. S’encarrega 
igualment de promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, fisicoesportives, expressives, formatives i 
culturals. 
 
Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per tal de dur a 
terme les activitats exposades. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ................ 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb “l’AMPA de l’escola Font-rúbia” 
en l’execució del projecte/activitat següent: contractació del monitoratge i gestió dels serveis d’acollida, de menjador i 
de vigilància de pati així com contractació del servei de cuina, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “AMPA de l’escola Font-rúbia” amb un import de NOU CENTS EUROS 
(900,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
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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 2022. 
 
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 2023, 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 2022. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2022. 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        Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
Alcalde – president Secretària - interventora 
Ajuntament de Font-rubí Ajuntament de Font-rubí 

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

 
 

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de NOU CENTS EUROS (900,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 323.48003 del pressupost de l’exercici 2022, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de 
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l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’AMPA de l’escola 
Font-rúbia. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 
20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’AMPA de l’escola Font-rúbia.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
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, sis 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 quatre expedients de llicències urbanístiques, d’un expedient de 
contractació menor d’una actuació i de l’aprovació de l’expedient de contractació d’una obra 
de la xarxa municipal d’aigua. 

 
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. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 463/2021. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. E. B., en data 12 de novembre 
de 2021 i amb núm. de RE 1566, per tal de realitzar les obres consistents en la substitució 
puntual de biguetes de fusta al sostre de la planta soterrani de l’habitatge anomenat Cal 
Muntanyès i situat al barri Les Cases Noves núm. 29 al municipi de Font-rubí; amb referència 
cadastral 08084A010000050000OS. I segons documentació tècnica redactada i signada per 
l’arquitecte tècnic M. V. R. amb núm. de visat BDW435 de data 2 de febrer de 2022. 
 
Vist els requeriment de documentació enviats en data 29 de desembre de 2021 i NRS302 i en 
data 20 de gener de 2022 i NRS12, els quals van ser contestats per correu electrònic en data 
7 de febrer de 2022. 
  
Vist l’informe de data 17 de febrer de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 18 de febrer de 2022. 
 
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 
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urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 463/2021, presentada per la Sra. E. B., per tal de 
realitzar les obres consistents en la substitució puntual de biguetes de fusta a sostre de la 
planta soterrani de l’habitatge anomenat Cal Muntanyès i situat al barri Les Cases Noves núm. 
29 al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 4.865,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 141,09 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 191,09 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en S.N.U.): 120,00 € (mínim)  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € (presenta 
contracte tractament residus)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
512/2021. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A.-G. B. de l’empresa CREA SOLAR 
IR & ASSOCIATS 2014, S.L., en representació del Sr. J. A. A. I., en data 14 de desembre de 
2021 i amb NRE 1734, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge anomenat Cal Pau Geroni i situat al barri Sabanell 
núm. 13 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 08084A008000090000OJ. 
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 2 de febrer de 2022 i NRS31 i que el titular 
va aportar per registre el mateix dia (NRE198) i posteriorment en data 11 de febrer de 2022 
aporta una rectificació del projecte per correu electrònic. 
 
Vist l’informe de data 17 de febrer de 2022 de l’arquitecte FAVORABLE a la llicència d’obres 
sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 
de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 18 de febrer de 2022. 
 
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. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 512/2021, presentada pel Sr. J. A. A. I., per tal de 
realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge anomenat Cal Pau Geroni i situat al barri Sabanell núm. 13 del municipi de Font-
rubí. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.635,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES (2,9%): 76,42 € (amb una bonificació 
del 50% segons les ordenances fiscals): 38,21 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 88,21 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (al projecte es justifica que no 
generen residus) 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 514/2021. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. A., en representació del Sr. J. 
V. O., en data 14 de desembre de 2021 i amb núm. de RE 1739, per tal de realitzar les obres 
consistents en la reforma d’un habitatge situat al nucli urbà de les Cases Noves núm. 19-21 
del municipi de Font-rubí; amb referències cadastrals 0449104CF9804N0001PS i 
0449103CF9804N0001QS. I segons documentació tècnica redactada i signada per 
l’arquitecte J. A. A. 
 
En data 27 de gener de 2022 i NRE145 el titular aporta el projecte modificat. En data 2 de 
febrer de 2022 i NRS35 s’envia un requeriment de documentació, el qual el titular aporta per 
correu electrònic en data 8 de febrer de 2022.  
  
Vist l’informe de data 17 de febrer de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 18 de febrer de 2022. 
 
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 
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delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 514/2021, presentada pel Sr. J. V. O., per tal de 
realitzar les obres consistents en la reforma d’un habitatge situat al nucli urbà de les Cases 
Noves núm. 19-21 al municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 58.632,10 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 1.700,33 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 351,79 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST i TAXA: 2.064,12 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en SU): 1.172,64 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (presentat contracte tractament 
de residus)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 40/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. T. G. A. en representació del Sr. C. 
F. T., en data 14 de gener de 2022 i amb núm. de RE 61, per donar resposta a la resolució 
d’alcaldia núm. 176/2021 de declaració de ruïna imminent de la planta baixa dels annexes del 
conjunt edificatori de Can Torrents. Les obres a realitzar consisteixen en la reparació de les 
teulades ensulsiades a la finca Can Torrents s/n al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí. I segons documentació tècnica redactada i signada per l’arquitecte T. 
G. A. 
 
Vist l’informe de data 3 de febrer de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 22 de febrer de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 40/2022, presentada pel Sr. C. F. T., per tal de 
realitzar les obres consistents en la reparació de les teulades ensulsiades a la finca Can 
Torrents s/n al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
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Aquest llicència d’obres queda CONDICIONADA a la presentació de la següent documentació: 
- L’ASSUMEIX TÈCNIC de direcció d’obres. 
- D’acord amb l’art.11.c del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), caldrà 
aportar DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ QUE SIGUI SIGNAT PER UN GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT 
(contracte amb centre gestor de residus previ a l’inici d’obra) per tal de garantir la correcte gestió dels residus 
separats per tipus. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 12.750,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 369,75 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 76,50 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 458,25 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en S.U.): 255,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € (pendent 
aportar contracte tractament residus)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UNA 
ACTUACIÓ PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2022 DE FONT-RUBÍ, EXP. M09-
2022 I G94/2022. 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis d’una actuació 
per al Dia Internacional de la Dona 2022 de Font-rubí, dia 5 de març, d’acord amb l’informe 
emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 17 de febrer de 
2022: 
 

- Actuació de “En aquest llit vaig néixer i en aquest moriré”, 5 de març de 2022. 
 
Atès que la contractació dels serveis prestats per artistes de l’espectacle (CPV 92312240-5) 
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’ha sol·licitat pressupost, segons consta a l’expedient, a DECIMO X ARTE, S.L., 
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per a l’actuació “En aquest llit vaig néixer i en aquest moriré”, qui ha presentat una oferta per 
un import de 499,00 euros i 104,79 euros d’IVA. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a una despesa total de 603,79 
euros en l’aplicació pressupostària 231-22621, d’acord amb l’informe de la interventora de 
data 21 de febrer de 2022. 
 
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 “En aquest llit vaig néixer i en aquest moriré”, 
amb l’empresa DECIMO X ARTE, S.L., amb NIF B88283767, per al dia 5 de març de 2022, 
per un import de 499,00 euros i 104,79 euros d’IVA. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import total de 603,79 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 231-22621. 
 
Tercer.- Notificar l’acord als interessats. 
 
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.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
L’OBRA DE RENOVACIÓ DE PART DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA 
I DE DISTRIBUCIÓ ENTRE EL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA I ELS DIPÒSITS DE CAL JANOT, 
EXP. NÚM. 22/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la memòria de l’Alcaldia justificativa de la necessitat de la contractació de les obres de 
renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de 
la Rubiola i els dipòsits de Cal Janot, de data 19 de gener de 2022. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 19 de gener de 2022, sobre la justificació 
de la no divisió en lots de l’objecte del contracte; per a una òptima coordinació i planificació 
global dels treballs a realitzar, les prestacions no poden ser executades de forma independent 
sense menyscabar la correcta execució i l’assignació de recursos públics proporcionats a la 
finalitat requerida. 
 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la memòria de 
justificació de la necessitat de contractació de l’obra, es proposa l'adjudicació mitjançant 
procediment obert simplificat. 
 
Vist que ja es disposa del plec de prescripcions tècniques, que en el present cas és el “Projecte  
executiu de renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre 
el dipòsit de la Rubiola i els dipòsits de Cal Janot”, redactat per l’enginyer Valentí Biosca 
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Saumell. 
 
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 19 de gener de 2022. 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 25 de gener de 2022, d’inici de 
l'expedient per a la contractació de les obres les obres de renovació de part de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de la Rubiola i els dipòsits de Cal 
Janot.  
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir la present contractació. 
 
Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora en data 22 de febrer de 2022. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat 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 la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de 
l’obra de renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el 
dipòsit de la Rubiola i els dipòsits de Cal Janot, convocant la seva licitació. 
 
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 160.043,47 euros i 33.609,13 euros d’IVA, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 161.63201 del vigent pressupost de la Corporació. 

 

QUART.- Donar compte dels presents acords a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar 
les anotacions comptables que procedeixin. 
 
CINQUÈ.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat 
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
SISÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar 
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació. 
 
SETÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació, que ja consten a l’apartat S del 
quadre de característiques del PCAP, i que la seva composició constarà en el perfil de 
contractant: 
• President: Xavier Lluch i Llopart, Alcalde, com a titular i com a suplent Sebastià Moya i 

Arenas, regidor. 
• Vocals:  

o Secretari/ària interventor/a, o persona en qui delegui; 
o Ma. I. R. Ll., arquitecta municipal, o persona en qui delegui. 
o S. V. G., Tècnic d’Administració General, o persona en qui delegui. 
o M. C. i T., regidor, o persona en qui delegui. 

• Secretària: C. R. S., administrativa adscrita a l'àrea de secretaria.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DINOVÈ.- 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 
20:55 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. 
 


