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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 25 DE GENER DE 2022 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 25 de gener 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. 

• 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: 
 

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

 
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 21:00 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 d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la llicència d’obres 

exp. núm. 204/2021. 
3. Proposta de devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres exp. núm. 

363/2021. 
4. Proposta d’aprovació de l’ampliació de la llicència d’obres exp. núm. 394/2021. 
5. Proposta de concessió d’una pròrroga de la llicència d’obres exp. núm. 39/2020. 
6. Donar compte de la comunicació prèvia exp. núm. 513/2021. 
7. Proposta d’aprovació de la modificació del règim de propietat horitzontal de la finca 

anomenada “La casa gran de l’Avellà”, exp. 19/2016 i 519/2021. 
8. Proposta d’aprovació definitiva del “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”. 

9. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubi per a subvencionar a l’entitat AMPERT l’adquisició 
d’un nou vehicle destinat al transport dels seus usuaris, exp. 520/2021. 
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10. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la 
Comissió de Festes de Font-rubí i aprovació del conveni regulador. 

11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei de transport i 
tractament dels residus vegetals (exp. M01-2022 i 29/2022). 

12. Proposta d’aprovació de l’inici de l’expedient del contracte d’obres per a la 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. 

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 11 de gener 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 D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 204/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 10 d’agost de 2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres exp. 204/2021, presentada pel Sr. J. P. F., per dur a terme les obres consistents en la 
construcció d’una barbacoa i un tram d’una tanca a la finca situada al carrer Els Clotets núm. 
2 de Can Rovireta 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 1 de setembre de 2021.   
 
Atès que, en data 22 de desembre de 2021 i amb número de RE 1790, el Sr. J. P. F., ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la llicència d’obres núm. 
204/2021, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 13 de gener de 2022, en el qual informa 
que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització es troben 
en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al projecte presentat i aprovat en 
Junta de Govern Local de data 10 d’agost de 2021, es proposa a la Corporació la devolució 
de la fiança de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i 
la fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. P. F. 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 
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per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 204/2021. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 363/2021. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Atès que, en data 2 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres (exp. 363/2021) presentada pel Sr. L. S. R., per dur a terme les obres consistents en 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la façana del magatzem de la finca anomenada Cal 
Laureà núm. 2 i situada al barri de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de serveis, per import de 120,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 12 de novembre de 2021. 
 
Atès que, en data 25 de novembre de 2021 i amb número de registre d’entrada 1638, el Sr. L. 
S. R. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres 
exp. 363/2021, ja que les obres han estat acabades. En data 27 de desembre de 2021 i NRS 
296 s’envia un requeriment de documentació al titular el qual aporta en data 30 de desembre 
de 2021 i ID registre 1830. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 5 de gener de 2022, en el qual informa 
que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització es troben 
en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al projecte presentat i aprovat en 
Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2021, es proposa a la Corporació la 
devolució de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 120,00 
euros. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. L. S. R. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 363/2021.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 394/2021. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
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“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 d’octubre de 2021, va concedir la llicència 
d’obres núm. 394/2021, sol·licitada per la Sra. M. DE LA P. K., per tal de realitzar les obres 
consistents en reparar balconeres i enrajolar 22m² de passadís i sala d’estar del primer pis de 
la masia anomenada Mas Partit i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 51 del municipi 
de Font-rubí. 
 
Vista la sol·licitud d’ampliació de la llicència d’obres presentada pel Sr. A. V. P. en 
representació de la Sra. M. DE LA P. K., en data 15 de desembre de 2021 i amb núm. de RE 
1743, per tal d’enrajolar el terra de dues habitacions. 
 
Vist l’informe de data 13 de gener de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a l’ampliació 
de la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les 
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist 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 l’ampliació de la llicència d’obres núm. 394/2021, presentada per la Sra. M. 
DE LA P. K., per tal de realitzar les obres consistents en enrajolar el terra de dues habitacions 
de l’habitatge anomenat Mas Partit i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 51 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 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 ESTIMATIU: 2.000,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.000,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 58,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 108,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 0,00 € *Ja està 
dipositat. 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € *Ja està 
dipositat. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 
MUNICIPAL EXP. NÚM. 39/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, la Junta de Govern Local, celebrada en data 29 de desembre de 2020, va concedir la 
llicència d’obres consistent en realitzar les obres pendents d’urbanització per assolir la condició 
de solar i cessió efectiva de la part de la parcel·la qualificada com a sistema viari situat al nucli 
urbà del Coll de la Barraca s/n del municipi de Font-rubí. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. L. C., en data 27 de desembre de 2021 i amb número de 
registre d’entrada 1812, en la que sol·licita una pròrroga del termini per iniciar les obres de la 
llicència urbanística municipal exp. núm. 39/2020. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 5 de gener de 2022, informa 
favorablement l’atorgament de la pròrroga sol·licitada, atès que les pròrrogues s’entenen que 
són concedides ope legis per la meitat del termini de que es tracta, i serà vàlida l’ordenació 
vigent en el moment en que la llicència fou concedida.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general en data 19 de gener de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC 
(modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), 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 i les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 
d’octubre de 2000. 
 
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.- Concedir una pròrroga de sis mesos per iniciar les obres autoritzades en la llicència 
urbanística municipal exp. núm. 39/2020 a nom del Sr. L. C., per a dur a terme les obres 
pendents d’urbanització per assolir la condició de solar i cessió efectiva de la part de la parcel·la 
qualificada com a sistema viari situat al nucli urbà del Coll de la Barraca s/n del municipi de Font-
rubí, fixant com a nova data màxima d’iniciació de les obres el 29 de juny de 2022. L’endemà 
d’aquesta data, si no s’han finalitzat les obres, la llicència s’entendrà caducada. 
 
Segon.- Liquidar  el següent tribut: 
Segons Ordenança Fiscal núm. 18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme de l’any 2022. Pel que fa al punt 1.h) de l’article 6è – 
Quota tributària. 
 

Article 6è. Quota tributària 
        1.h) Tramitació de pròrroga d’una llicència d’obres: 50,00 euros 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
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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. 
513/2021. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. DEL R. R. S., en data 14 
de desembre de 2021 i amb ID registre 1736, per tal de realitzar les obres consistents en la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al carrer Les Cases 
Noves núm. 15 del barri les Cases Noves del municipi de Font-rubí, referència cadastral 
0449106CF9804N0001TS; i segons documentació tècnica presentada per l’enginyer industrial 
C. A. M. En data 29 de desembre de 2021 i NRS 300 s’envia requeriment de documentació, 
la qual aporta la titular el mateix dia amb ID registre 1825. 
 
Vist l’informe de data 5 de gener 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. 513/2021, presentada per 
la Sra. M. DEL R. R. S., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al carrer Les Cases Noves núm. 15 del barri 
les Cases Noves del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions de la llicència d’obres en règim de comunicació prèvia: 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres en règim de comunicació prèvia, caldrà aportar 
l’assumeix de constructor/contractista, degudament omplert i signat, el qual facilitarà 
l’ajuntament. 
 

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 
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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: 2.335,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 2.335,00€ 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 60,71 €. S’aplica 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: 30,36 €. 
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: 75,36 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà, amb un mínim de 120€): 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 la interessada.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE PROPIETAT 
HORITZONTAL DE LA FINCA ANOMENADA “LA CASA GRAN DE L’AVELLÀ”, EXP. 
19/2016 i 519/2021. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vist que, en data 25 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la declaració 
d’obra nova corresponent a una edificació antiga i la constitució d’un règim de propietat 
horitzontal de la finca urbana anomenada La Casa Gran de l’Avellà de l’exp. 19/2016, de la 
finca registral núm. 798 de Font-rubí, propietat de la Sra. M. T. M. O. 
 
Vist que, en data 12 de novembre de 2020 i NRE 1482, la Sra. S. P. B. en representació 
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., actual propietari de la finca segons escriptura aportada, ha 
presentat una sol·licitud en la que demana la modificació del règim de propietat horitzontal 
exp. 19/2016, segons documentació tècnica redactada per l’arquitecta S. P. B. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els serveis tècnics han emès, en data 20 de desembre 
de 2021, un informe en sentit favorable a la modificació del règim de propietat horitzontal 
citada, d’acord amb els articles 30 i 31 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
Vist l’informe jurídic emès pel tècnic d’administració general, en data 18 de gener 2022. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist els informes tècnic i jurídic emesos, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local, i 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 modificació del règim de propietat horitzontal concedida a la Sra. M. 
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T. M. O. per la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 d’octubre de 2016 en relació a la 
finca urbana anomenada La Casa Gran de l’Avellà, situada al barri l’Avellà núm. 9c, 11 i 13, 
de 891 m² de superfície, on es situen uns edificis existents, uns patis/terrasses i patis comuns. 
 
SEGON.- CONCEDIR una nova llicència urbanística per a la constitució d’un règim de 
propietat horitzontal a HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. de la finca urbana anomenada La Casa 
Gran de l’Avellà, situada al barri l’Avellà núm. 9c, 11 i 13, de 891 m² de superfície, on es situa 
uns edificis existents, uns patis/terrasses i patis comuns la qual consta de tres habitatges, 
donant com a resultat les següents entitats: 
 

- L’entitat 9C es mantindrà en igual superfície i percentatge. Finca registral 2.260. 
- I l’entitat 11 augmentarà en 32 m², els quals formaven part de l’entitat 13A. Finca 

registral 2.261 (més 32m²). 
- Les entitats 9A, 9B i 13B desapareixen i quedaran incloses dins de l’entitat 13, 

formant les 4, una única entitat 13. Finques registrals 2.258 + 2.559 + 2.262 
(menys 32m²) + 2.263. 

 

ENTITAT 1: Descripció física de la unitat - Masia 9C. 
 

Habitatge situat al veïnat de l’Avellà (terme municipal de Font-Rubí, Alt Penedès), sense nom 
de carrer i amb Nº 9C, que forma part d’un edifici mes gran anomenat “Casa Gran de l’Avellà”. 
Amb un coeficient de participació del 12.35%. 
Té una superfície útil de 75m2, sobre una construïda de 110m2. També disposa d’un pati propi 
de 19m2 al mateix nivell de l’habitatge, i una terrassa de 23m2 a la coberta plana de part del 
mateix edifici accessible amb una escala exterior del pati-jardí anomenat. 
Llinda al Nord en dos trams (de longitud 8.40m + 7.80m) a carrer del veïnat en front a la masia 
Nº. 17 anomenada “Cal Via” essent per aquesta façana l’accés al pati-jardí, i des d’aquest a 
l’habitatge i a la terrassa superior; a l’Oest amb façana cega (de longitud 8.40m) a carrer del 
veïnat i al pati mancomunat de l’habitatge Nº. 13 del mateix edifici; a l’Est amb façana a carrer 
del veïnat (de longitud 6.30m); i al Sud amb paret mitgera Nº. 5 del veïnat. 
La distribució interior es desenvolupa en una única planta, amb rebedor, cuina, menjador-sala 
d’estar, bany, lavabo, traster, distribuïdor i dues habitacions. L’habitatge és anterior al 11 
d’agost del 1984 i compleix els requisits del “Decret d’Habitabilitat” del 1983. 
 
ENTITAT 2: Descripció física de la unitat – Masia 11. 
 

Habitatge situat al veïnat de l’Avellà (terme municipal de Font-Rubí, Alt Penedès), sense nom 
de carrer i amb Nº 11, que forma part d’un edifici més gran anomenat “Casa Gran de l’Avellà”. 
Amb un coeficient de participació del 15.83%. 
Es desenvolupa en dos plantes i té una superfície útil de 105m2, sobre una superfície 
construïda de 141m2. També disposa d’un pati-jardí propi de 100m2 al mateix nivell i 
accessible des de la planta baixa de l’habitatge. 
Llinda al Nord en paret mitjanera amb l’habitatge Nº13 del mateix edifici; a l’Oest amb la seva 
façana (de longitud 7,30m en planta baixa i 10,40m en planta pis) amb el seu pati-jardí que a 
la vegada afronta amb el vial per vianants que la separa de l’edifici del Nº15 anomenada “La 
Caseta”; a l’Est amb parets mitjaneres amb l’habitatge Nº13 del mateix edifici; i al Sud amb 
façana (de longitud 6,10m) en front d’edifici-bodega anomenat “Caves Heretat MontRubí”, 
amb el qual formen carrer del veïnat. 
La distribució interior es desenvolupa en dues plantes. En planta baixa, amb accés i rebedor, 
cuina i menjador-sala d’estar (a nivell del pati-jardí) i escales a la planta superior. En planta 
pis, escales, banys i habitacions. L’habitatge és anterior al 11 d’agost del 1984 i compleix els 
requisits del “Decret d’Habitabilitat” del 1983. 
 
ENTITAT 3: Descripció física de la unitat - Masia 13. 
 

Residencial públic que es destinarà a ús hoteler situat al veïnat de l’Avellà (terme municipal 
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de Font-Rubí, Alt Penedès), sense nom de carrer i amb Nº 13, que forma part d’un edifici més 
gran anomenat “Casa Gran de l’Avellà”. Amb un coeficient de participació del 71.82%. 
Es desenvolupa en tres plantes i té una superfície útil de 562m2 sobre una superfície 
construïda de 640m2. També disposa d’un pati-jardí propi de 64m2 accessible des del segon 
nivell. Un pati comú de 27m2, i terrasses de 35m2. 
Llinda al Nord en façana (de longitud 9.50m) amb un passatge del veïnat en front a la masia 
del Nº. 17 anomenada “Cal Via”; a l’Oest amb la seva façana (de longitud 20.60m) amb el seu 
pati jardí i els patis jardins de l’habitatge Nº. 11 del mateix edifici; que alhora llinda amb un 
espai verd en front a la masia del Nº. 15 anomenada “La Caseta”; a l’Est amb façana (de 
longitud 11m) amb espai obert del veïnat i el pati mancomunat del mateix edifici, també llinda 
a l’est amb paret mitjanera amb l’habitatge Nº. 9C del mateix edifici i amb el Nº. 5 del veïnat; i 
al Sud amb façana (de longitud 10,70m) en front d’edifici-bodega anomenat “Caves Heretat 
Mont-Rubí”, amb el qual formen carrer del veïnat. 
La distribució interior es desenvolupa en tres plantes. En planta baixa (nivell 01), dues grans 
sales i un lavabo; en planta pis (nivell 02), escales, distribuïdor, i quatre habitacions amb bany; 
entre els nivells 02 – 03 trobem dues habitacions amb bany, i en la planta de les golfes (nivell 
03), les escales i una habitació amb bany. 
 
Tercer.- APROVAR la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques: 
 
IMPORT CORRESPONENT article 6.1.C de la TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 300,00 € 
D’acord amb l’art.6.1.c de l’Ordenança fiscal núm.18, reguladora de les taxes per llicències urbanístiques, publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (B.O.P.), les Llicències de segregació, parcel·lació o similar, per cada 
finca resultant: 100 EUR. 
Per tant, donat que les finques resultants en el present projecte de divisió horitzontal són 3, l’entitat 1, l’entitat 2 i 
l’entitat 3, la taxa ascendeix a la quantitat de 300€. 

 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats, als efectes procedents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “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”. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atesa la necessitat de procedir a la 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. 
 
Atès que, en data 16 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local aprovà inicialment 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 
industrial V. B. S., amb un pressupost de licitació de 160.043,47 euros i 33.609,13 euros d’IVA. 
 
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de trenta dies, mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de novembre de 2021, al 
tauler d’edictes de la Corporació (entre els dies 19 de novembre de 2021 i 11 de gener de 
2022) i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap reclamació 
ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria de data 19 de gener de 2022 
que consta al corresponent expedient administratiu. 
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Examinada la documentació que l’acompanya, i vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el ROAS, el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local,  i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament 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 V. B. S., amb un pressupost de licitació de 160.043,47 euros i 33.609,13 
euros d’IVA. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A 
SUBVENCIONAR A L’ENTITAT AMPERT L’ADQUISICIÓ D’UN NOU VEHICLE DESTINAT 
AL TRANSPORT DELS SEUS USUARIS, EXP. 520/2021.  
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Atès que l’Associació CONTRA EL CÀNCER I DE SUPORT AL MALALT ONCOLÒGIC, 
AMPERT (en endavant AMPERT), sense ànim de lucre, fa força anys que desenvolupa una 
feina molt important en el nostre territori en relació als malats de càncer. 

• Dona suport al pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia.  
• Potencia la participació de la població en els projectes proposats per aquesta 

associació. 
• Potencia i desenvolupa una xarxa de transport personalitzat i comú per a totes les 

persones malaltes de càncer de la comarca en tractament de radioteràpia en el 
servei públic Institut Català d’Oncologia Duran i Reynals, d’Hospitalet de Llobregat. 

 
Atès que AMPERT ha comunicat la necessitat de comptar amb una subvenció dels 
ajuntaments de la comarca per a l’adquisició d’un nou vehicle destinat al trasllat dels malalts i 
malaltes – usuaris/àries del servei que l’entitat presta a les persones en el nostre territori que 
el puguin requerir - als centres terapèutics on hi són tractats i amb la finalitat que hi puguin 
recuperar la seva salut.  
 

Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha elaborat un conveni de col·laboració entre 
els municipis de la comarca interessats en concedir un ajut econòmic per a la compra d’aquest 
vehicle, amb la finalitat d’establir les condicions de col·laboració econòmica i fer més fàcil la 
gestió dels tràmits a AMPERT. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol col·laborar econòmicament en la compra del vehicle 
per a l’entitat AMPERT. 
 
Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit 
es transcriu: 
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“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT 
PER A FACILITAR I SIMPLIFICAR EL PROCÉS MATERIAL DE LA TRAMITACIÓ I PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA QUE HA DE PERCEBRE l’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER I DE 
SUPORT AL MALALT ONCOLÒGIC, AMPERT - ENTITAT DE CAIRE SOCIAL I SENSE ÀNIM DE LUCRE 
ARRELADA  EN LA NOSTRA COMARCA - AMB LA FINALITAT DE FINANÇAR LA COMPRA D’UN VEHICLE 
NOU DESTINAT AL TRANSPORT DELS SEUS USUARIS.   

 
REUNITS 

 
D’una banda, el vicepresident primer, Sr. Albert TORT I PUGIBET, el qual actua en nom i representació del 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant CCAP), en ús de les facultats de representació 
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per acord de Ple del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès, en sessió de 16 de desembre de 2021. 
 
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier LLUCH I LLOPART, el qual actua en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament) en ús de les facultats de representació 
conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Maria de las Mercedes Gobartt 
Vázquez, secretària de l’Ajuntament, per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció 
prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en consonància a 
l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col· laboració i 
 

MANIFESTEN 

I. Que l’Associació CONTRA EL CÀNCER I DE SUPORT AL MALALT ONCOLÒGIC, AMPERT (en endavant 
AMPERT) sense ànim de lucre, fa força anys que desenvolupa una feina molt important en el nostre territori 
en relació als malats de càncer. 

II.  
Que l’Associació contra el Càncer i de Suport al Malalt Oncològic, AMPERT, té com a objectius prioritaris:  
a) Donar suport al pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia.  
b) Potenciar la participació de la població en els projectes proposats per aquesta associació. 
c) Potenciar i desenvolupar una xarxa de transport personalitzat i comú per a totes les persones malaltes 

de càncer de la comarca en tractament de radioteràpia en el servei públic Institut Català d’Oncologia 
Duran i Reynals, d’Hospitalet de Llobregat. 
 

III. Que AMPERT ha comunicat la necessitat de comptar amb una subvenció dels ajuntaments de la comarca 
per a l’adquisició d’un nou vehicle destinat al trasllat dels malalts i malaltes – usuaris/àries del servei que 
l’entitat presta a les persones en el nostre territori que el puguin requerir - als centres terapèutics on hi són 
tractats i amb la finalitat que hi puguin recuperar la seva salut. Aquest vehicle té un cost aproximat de 
setanta-cinc mil euros i una capacitat per a 16 persones i el/la seu/va conductor/a. També s’ha traslladat al 
President del Consell la petició que es pugui facilitar a AMPERT la tramitació del que comporta demanar, 
obtenir i justificar aquesta subvenció i que sigui el Consell l’única administració amb la què, a aquests 
efectes, hagi de relacionar-se l’entitat. 

 
IV. Que AMPERT fa molts anys que desenvolupa la seva funció social i cada any sol·licita de les administracions 

locals de l’Alt Penedès ajuts econòmics que utilitza per a finançar parcialment les seves despeses ordinàries, 
malgrat enguany aquestes despeses tindran a més a més un augment considerable motivat per l’adquisició 
extraordinària del vehicle esmentat. 

 
V. Que Consell Comarcal i l’ajuntament fa molts anys que desenvolupa la seva funció social i cada any sol·licita 

de les administracions locals de l’Alt Penedès ajuts econòmics que utilitza per a finançar parcialment les 
seves despeses ordinàries, malgrat enguany aquestes despeses tindran a més a més un augment 
considerable motivat per l’adquisició extraordinària del vehicle esmentat. 
 
A aquests efectes, diversos ajuntaments han manifestat el seu desig de col·laborar en l’assoliment que 
l’entitat peticionària de l’ajut el pugui rebre, un cop tramitat i concedit per part del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, en un únic pagament material canalitzat i efectuat per aquesta corporació supramunicipal. 
 

VI. Que el conveni millorarà l’eficiència de la gestió de l’ajut sol·licitat per AMPERT per a la compra d’un nou 
vehicle, facilitarà la utilització conjunta de medis i serveis públics i contribueix de manera clara a la realització 
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de l’activitat d’utilitat pública que desenvolupa en el nostre territori l’associació AMPERT des de fa molts 
anys. 

 
VII. Que la voluntat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès és donar suport a les associacions que tenen com a 

objectiu principal la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
 

ACORDS 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració econòmica entre els signants i amb la finalitat 
de fer més fàcil a l’associació AMPERT el cobrament de la subvenció tramitada i concedida pel Consell, destinada 
a  subvenir el finançament parcial de la compra d’un vehicle, model Mercedes Sprinter 416 CDI tT furgon largo TE, 
amb capacitat per a 16 persones i conductor/a, i el cost xifrat a subvencionar per part dels ajuntaments de la 
comarca ascendeix a un màxim 17.402,40 euros, vehicle que servirà per al trasllat de les persones a les quals la 
perceptora de l’ajut públic presta servei. 
 
Segon.- Obligacions dels signants 
 
El Consell consignarà en el pressupost de l’exercici econòmic de 2022 l’aplicació pressupostària corresponent 
destinada al finançament parcial del vehicle esmentat, mitjançant l’atorgament de la preceptiva subvenció 
nominativa, ajut que es farà materialment efectiu dins el termini de 30 dies dies a partir de la justificació acreditativa 
per part d’AMPERT de l’adquisició que el motiva, la qual es realitzarà abans del dia 30 de gener de 2022 amb la 
presentació de la factura de compra del vehicle, acompanyada de la seva documentació tècnica preceptiva i de les 
fotografies pertinents. La sol·licitant però, d’acord amb l’establert a l’article 37 de la Llei General de Subvencions, 
haurà de reintegrar la quantitat percebuda en els casos que aquest precepte preveu. 
 
El Consell s’obliga també, un cop justificada per la perceptora la subvenció atorgada, a trametre a l’ajuntament en 
el termini d’un mes d’ençà efectuada la preceptiva justificació de l’ajut el comprovant comptable del seu lliurament 
material a aquella. 
 
L’ajuntament es compromet, en base a les raons que motiven la signatura del present conveni, a ingressar en el 
compte que li facilitarà la Tresoreria del Consell, i en el termini de 30 dies a partir de l’esmentada signatura, la 
quantitat que figura en el quadre que s’annexa a aquest document com aportació municipal destinada a coadjuvar 
en el finançament del vehicle a adquirir per AMPERT, ingrés fixat en base a l’aportació de 0,30 euros per habitant 
d’aquest municipi i d’acord amb les dades concretes que reflecteixen les dades oficials del padró d’habitants 
d’aquest ajuntament aprovades per l’INE amb data 2020. 
 
Tercer.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i estendrà els seus efectes durant el termini esmerçat 
en la tramitació de la subvenció que el fonamenta i del què en porta causa.   
 
Quart. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector 
públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, 
per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic.   
 
Cinquè.- Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per acord de 
les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Sisè.- Protecció de dades 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i a la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa 
de desenvolupament i, i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de 
les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions 
facilitades pels responsables del seu seguiment. 
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També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no 
sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat. 
 
Setè.- Són causes de resolució del present conveni: 
 

- La finalització del termini de vigència. 
- La denúncia. 
- El mutu acord de les parts. 
- L’incompliment de les obligacions que se’n deriven. 

 
Vuitè.- Publicitat i transparència 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts 
signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol 
modificació que es realitzi. 
 
L’Ajuntament haurà de trametre el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Novè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran resoltes 
per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.” 
 

ANNEX 
 

 POBLACIÓ IMPORT PER PROPOSTA APORTACIÓ 
MUNICIPI ANY 2020 HABITANT PER  MUNICIPI 

Avinyonet del Penedès 1.697 0,30 € 509,10 € 
Les Cabanyes 979 0,30 € 293,70 € 
Castellet i la Gornal 2.382 0,30 € 714,60 € 
Castellví de la Marca 1.575 0,30 € 472,50 € 
Font-rubí 1.414 0,30 € 424,20 € 
Gelida 7.670 0,30 € 2.301,00 € 
La Granada 2.208 0,30 € 662,40 € 
Mediona 2.369 0,30 € 710,70 € 
Olesa de Bonesvalls 1.840 0,30 € 552,00 € 
Pacs del Penedès 918 0,30 € 275,40 € 
El Pla del Penedès 1.275 0,30 € 382,50 € 
Pontons 528 0,30 € 158,40 € 
Puigdàlber 524 0,30 € 157,20 € 
Sant Cugat Sesgarrigues 1.009 0,30 € 302,70 € 
Sant Llorenç d'Hortons 2.428 0,30 € 728,40 € 
Sant Martí Sarroca 3.261 0,30 € 978,30 € 
Sant Pere Riudebitlles 2.380 0,30 € 714,00 € 
Sant Quintí de Mediona 2.317 0,30 € 695,10 € 
Sant Sadurní d'Anoia 12.841 0,30 € 3.852,30 € 
Santa Fe del Penedès 367 0,30 € 110,10 € 
Subirats 3.104 0,30 € 931,20 € 
Torrelavit 1.422 0,30 € 426,60 € 
Torrelles de Foix 2.398 0,30 € 719,40 € 
Vilobí 1.102 0,30 € 330,60 € 

 69.452  17.402,40 
 
 
Vist el que preveuen els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim local, i els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la cooperació 
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econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació dels 
corresponents convenis interadministratius. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 231-25004 per front a la despesa 
que comporta l’aprovació del present conveni, i vist l’informe jurídic i l’informe de fiscalització, 
ambdós emesos en data 18 de gener de 2022. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del règim local, i 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 el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a facilitar i simplificar el procés material de la tramitació i 
pagament de la subvenció extraordinària que ha de percebre l’associació contra el càncer i de 
suport al malalt oncològic, AMPERT - entitat de caire social i sense ànim de lucre arrelada  en 
la nostra comarca - amb la finalitat de finançar la compra d’un vehicle nou destinat al transport 
dels seus usuaris.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 424,20 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 231-25004. 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Sisè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Setè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A LA COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per la “COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ” per tal que li sigui 
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que 
desenvoluparà aquesta entitat durant l’any 2022. 
 
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 
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com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de 2017 
(en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i la seva tramitació, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió 
d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, i vist l’informe de fiscalització prèvia 
limitada, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Comissió de 
Festes de Font-rubí, amb NIF G61166070, per un import de VINT-I-SIS MIL EUROS 
(26.000,00 €), destinada a  finançar l’organització i dinamització de les activitats lúdic-festives 
del municipi de Font-rubí (les festes locals, la festa major, el cicle de cava jazz, la festa del 
Most...), 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 LA COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ 

PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES FESTES DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ DE 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. María de las Mercedes Gobartt Vázquez.  
 
I de l’altra, la Sra. Carme Sibil Galimany, major d’edat, amb NIF 77.106.648-E, actuant com a president, en nom i representació de 
“COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ”, amb CIF G61166070, amb domicili a l’avinguda núm. 45 de Guardiola de Font-rubí, al 
municipi de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ va presentar, en data 3 de gener de 2022 i NRE 5, 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 a l’organització de les festes locals, festa major, cava jazz i altres activitats lúdic-culturals de Font-rubí. 
 
II. Que la Comissió de Festes és una entitat formada per un membre voluntari de les diferents associacions culturals, esportives, 
lúdiques, folklòriques i culturals del municipi. És la responsable d’organitzar, juntament amb la Coordinadora d‘entitats, tots els actes 
de les temàtiques ja esmentades de Font-rubí.  L’entitat es gestiona des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament, on la regidora de 
cultura agafa el càrrec de presidenta i el tècnic de cultura el de secretari. 
Es realitzen reunions cada dos mesos on, conjuntament, s’organitzen i es valoren els actes. 
Actualment la comissió de festes de Font-rubí està formada per una trentena de voluntaris, els quals s’encarreguen d’identificar les 
activitats que poden tenir èxit, dissenyar-les i executar-les. 
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Per acabar, cal esmentar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible 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 en l’execució del projecte/activitat següent: 
organització, gestió i execució de les festes locals (Sant Vicenç i Sant Isidre), festa major, cicle de Cava-Jazz i festa del Most. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a LA COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ amb un import de VINT-I-SIS MIL EUROS (26.000,00 
€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les festes locals (Sant Vicenç i Sant 
Isidre), festa major, cicle de Cava-Jazz i festa del Most, les quals es duran a terme de l’1 de gener al 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 dos cops 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 des 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.” 
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TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de VINT-I-SIS MIL EUROS (26.000,00€), 
amb càrrec a l’aplicació 338.48045 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 
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a la Comissió de 
Festes. 
 
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 la COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS VEGETALS (EXP. M01-2022 I 
29/2022). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de transport i gestió 
dels residus vegetals que es generen de la poda d’arbres i neteja de parcs, vorals,.... per a 
poder tractar-los correctament, i que la Mancomunitat Penedès Garraf encara no presta 
aquest servei. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, 
TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, SL., CONTENIDORS PENEDÈS, SLU., i NOBUX 
GESTIÓ, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat la oferta més avantatjosa 
per aquest ajuntament ha estat CONTENIDORS PENEDÈS, SLU., per l’import següent: 
 

DESCRIPCIÓ PREU SERVEI (SENSE IVA) 
Transport matèria vegetal          81 €. 

Tractament matèria vegetal          46 €/TN. 
 
Atès que, en data 19 de gener de 2022, s’ha emès informe per part de l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està alterant l'objecte del 
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació. 
 
Atès que, en data 19 de gener de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
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dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per al transport i tractament dels residus vegetals, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CONTENIDORS 
PENEDÈS, SLU. (NIF B43880079), per un import màxim anual de 5.371,90 euros i 1.128,10 
euros d’IVA d’acord amb les següents condicions: 
 

DESCRIPCIÓ PREU SERVEI (SENSE IVA) 
Transport matèria vegetal            81 € 
Tractament matèria vegetal           46 €/TN. 

 
SEGON.- Establir que la durada del contracte és amb efectes de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2022. 
 
TERCER.- L'objecte del contracte actual és del transport i tractament dels residus vegetals. 
La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 03115000-0 (Matèries vegetals en 
brut).  
  
QUART.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per import de 6.500,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 1621-22799 del vigent pressupost.  
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si 
escau.  
 
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic. 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE 
D’OBRES PER A LA 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  
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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 V. B. S. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria de data 19 de gener 
de 2021, 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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres 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, un cop acreditada en la memòria d’Alcaldia la necessitat del municipi de millorar aquest 
tram de la xarxa d’abastament d’aigua i també queda acreditat que la contractació esmentada 
mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient per a dur a terme les finalitats 
de la Corporació. 
 
SEGON.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars que ha de 
regir el contracte i el procés d'adjudicació.  
 
TERCER.- Aprovar la no divisió en lots el contracte d’obres, pels motius justificats en l’informe 
de l’arquitecta municipal de data 19 de gener de 2022.” 
 
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 d ela propera 
actuació del cava jazz. Es tracta de dos expedients de contractació menor. 

 
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 L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UNA 
ACTUACIÓ PER AL XXIII CICLE DE CAVA JAZZ DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2022, 
EXP. M02-2022 I G34/2022. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis artístics d’un 
grup de jazz per a l’actuació del dia 19 de febrer del XXIII Cicle de Cava Jazz 2022, d’acord 
amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 21 
de gener de 2022: 

- Actuació de “A Contra Blues”, 19 de febrer de 2022. 
 
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i 
d’orquestres (CPV 92312100-2) 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. 
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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 ADRIÀ GONZÀLEZ 
MORENO, per a l’actuació A CONTRA BLUES, qui ha presentat una oferta per un import de 
2.156,00 euros i 456,76 euros d’IVA. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a una despesa total de 2.156,00 
euros i 456,76 euros d’IVA en l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
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 “A Contra Blues”, amb l’empresa ADRIÀ 
GONZÀLEZ MORENO, amb NIF 43555773Y per al dia 19 de febrer de 2022, amb un cost de 
2.156,00 euros i 456,76 euros d’IVA. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import total de 2.608,76 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
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. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ DEL XXIII CICLE DE CAVA JAZZ 2022 DE 
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, exp. M03-2022 i G36/2022. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de sonorització 
per a quatre esdeveniments/actuacions que es duran a terme dins del XXIII Cicle de Cava 
Jazz 2022, els dies 19 de febrer, 19 de març, 23 d’abril i 14 de maig; d’acord amb l’informe 
emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 21 de gener de 
2022. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, PEDRO 
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GARCIA GALCERAN, ALBERTO REDONDO SANCHEZ, i TOMÁS CARRASCO DORANTE, 
i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat la oferta més avantatjosa per aquest 
ajuntament ha estat ALBERTO REDONDO SANCHEZ, per un import de 2.450,00 euros i 
514,50 euros d’IVA, d’acord amb el detall següent: 
 

SERVEI DIA IMPORT 
SENSE IVA IVA IMPORT AMB 

IVA INCLÒS 

Sonorització “A CONTRA BLUES” 19 de febrer 
de 2022 450,00 € 94,50 € 544,50 € 

Sonorització “STROMBOLI JAZZ 
BAND” 

19 de març 
de 2022 450,00 € 94,50 € 544,50 € 

Sonorització “MRS.JONES & THE 
BUZZ” 

23 d’abril de 
2022 450,00 € 94,50 € 544,50 € 

Sonorització “THE GRAMOPHONE A.” 14 de maig 
de 2022   1.100,00 €    231,00 €      1.331,00 € 

TOTAL    2.450,00 € 514,50 € 2.964,50 € 

 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació 
pressupostària 338.22609. 
 
Atès que, en data 21 de gener de 2022, s’ha emès informe per part de l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està alterant l'objecte del 
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació. 
 
Atès que, en data 24 de gener de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Contractar amb Alberto Redondo Sánchez (ARTENVIU), amb NIF 77316066W, el 
servei de sonorització de quatre actuacions del XXIII Cicle de Cava Jazz 2022 que inclou un 
equip de so, el muntatge i desmuntatge, transport i un tècnic de so, per un import total de 
2.450,00 euros i 514,50 euros d’IVA. 
 
Segon.- L'objecte del contracte actual és el servei de sonorització de quatre actuacions 
musicals. El codi CPV és 92370000-5 (tècnic de so).  
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 3.509,00 euros (IVA 
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- 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 
21:15 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. 
 
 
 
 
 


