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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 21 DE JUNY DE 2022 

 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 21 de juny de 2022 es reuneix la JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i 
LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

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

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

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

 
Excusa la seva assistència el/la regidor/a: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora 
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària interventora accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:30 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 devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús d’instal·lacions 

municipals, exp. 2022_10193. 
3. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. M. À, M. R. del servei de teleassistència, en 

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

4. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. M. R. M. R. del servei de teleassistència, en la 
modalitat titular amb servei d’intensitat moderada de la Diputació de Barcelona i servidor 
Televida Servicios Sociosanitarios S.L. 

5. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de la fiança de 
l’expedient d’obres núm. 302/2020 i 2022_10121. 

6. Proposta de devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres exp. núm. 31/2019 
i 2022_10118. 
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7. Proposta de devolució de la fiança corresponent a la comunicació prèvia exp. núm. 
116/2022 i 2022_10125. 

8. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de la Sra. B. de l’expedient de 
modificació de règim de propietat horitzontal núm. 245/2021, 2022_10219. 

9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10136. 
10. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10178. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10062. 
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10080. 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 246/2021 i 2022_10218. 
14. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 53/2022 i 2022_10262. 
15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor per a executar actuacions de 

manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària bàsica), 
subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i vulnerabilitat, que formen 
part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció 
d’incendis forestals (PPI), exp. M19-2022 i 2022_10290. 

16. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a AMPERT 
– Associació contra el càncer i aprovació del conveni regulador, exp. 2022_10205. 

17. 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 7 de juny 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 DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, EXP. 2022_10193. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que en la sessió de data 7 de juny de 2022 en el punt 3r, la Junta de Govern Local va 
aprovar la cessió d’ús d’ instal·lacions municipals, les quals ja s’han realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Preu 
públic 

fiança 

M. A. B. S, Festa particular 29/05/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

T. V. G. Festa particular 11/06/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

E. C. Ll. Festa particular 05/06/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
Vist que en aquestes tres cessions, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el local 
de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
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Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop comprovat que 
s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, 
de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del local de 
Cal Cintet: 

Peticionari Fiança 

M. A. B. S. 100,00 € 

T. V. G. 100,00 € 

E. C. Ll. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord i al Departament de Secretaria i Intervenció, als efectes 
adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. M. A. M. R. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“En data 1 de juny de 2022 i NRE 1151, la Sra. M. À. M. R. ha sol·licitat en aquesta Corporació 
la baixa del servei de teleassistència de què disposava, 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 juny 
de 2022, en el qual informa que s’ha de procedir a la baixa de la Sra. M. del servei de 
teleassistència en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, 
de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. À. M. R. del servei de teleassistència, en la modalitat 
bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 7 de juny de 
2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, 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. 
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. M. R. M. R. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT TITULAR AMB SERVEI D’INTENSITAT 
MODERADA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.L. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“En data 1 de juny de 2022 i NRE 1152, la Sra. M. R. M. R. ha sol·licitat en aquesta Corporació 
el servei de Teleassistència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data  7 de juny 
de 2022, en el qual informa que la Sra. M. reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al 
servei de teleassistència en la modalitat titular amb servei d’intensitat moderada de la 
Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, 
de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- Donar d’alta a la Sra. M. R. M. R. del servei de teleassistència, en la modalitat titular 
amb servei d’intensitat moderada de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida 
Servicios Sociosanitarios S.L., atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al 
servei d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de 
data 7 de juny de 2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, 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. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I 
RETORN DE LA FIANÇA DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 302/2020 I 
2022_10121. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. G. S. S. en 
representació de la Sra. E. A. M., en data 24 de juliol de 2020, va sol·licitar llicència d’obres 
majors (exp. 302/2020), per realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina i 
rebaix del paviment del pati interior de l’habitatge situat al carrer Puigdàlber núm. 9 del barri 
Grabuac del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en 
data 15 de setembre de 2020, va concedir la corresponent llicència d’obres majors.  
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de l’obra, per import de 450,00 €, la qual va ser ingressada al compte corrent de 
la Corporació en data 2 d’octubre de 2020. 
 
Atès que, en data 12 de maig de 2022 i amb número de registre d’entrada 939, la Sra. E. A. 
M. ha presentat instància sol·licitant la devolució de la fiança dipositada a la llicència d’obres, 
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exp. 302/2020 i en data 19 de maig de 2022 i número de registre d’entrada 1024, la 
interessada sol·licita la llicència de primera ocupació de l’esmentada obra.  
 
Atès que els serveis tècnics han emès informe favorable, en data 23 de maig de 2022, a la 
concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al projecte 
tècnic presentat per l’interessat en aquest Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta de 
Govern celebrada en data 15 de desembre de 2020. Per tot això, proposa a la Corporació la 
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució de la fiança de les obres dels 
serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 450,00 €. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General en data 15 de juny de 2022. 
 
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al 
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió 
celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 
86/2019, de data 20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta, 
per unanimitat, els següents acords: 
 
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de la construcció d’una piscina i rebaix del 
paviment del pati interior de l’habitatge situat al carrer Puigdàlber núm. 9 del barri Grabuac del 
municipi de Font-rubí, sol·licitada per la Sra. E. A. M., d'acord amb la documentació 
presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 22.500,00 € 
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1a OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT amb un 

mínim de 100,00 €): 100,00 €  

 
Tercer.- Aprovar la devolució a la Sra. E. A. M. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 450,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres 
núm. 302/2020.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT 
A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 31/2019 I 2022_10118. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 22 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres (exp. 31/2019), presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 
DE CATALUNYA, S.A., per dur a terme les obres consistents en la connexió de la fibra òptica 
entre la plaça de l’Ajuntament i la cruïlla entre la BP2127 i el camí de la Carrerada, del municipi 
de Font-rubí.  
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Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de serveis, per import de 297,61 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 26 de novembre de 2019. 
 
Atès que, en data 11 de maig de 2022 i amb número de registre d’entrada 924, el Sr. J. S. C. 
en representació de XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, 
S.A., ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres 
exp. 31/2019, ja que les obres han estat acabades.  
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal emès en data 2 de juny 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 22 d’octubre de 2019, es proposa a la Corporació la devolució 
de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 297,61 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 a XARXA OBERTA DE COMUNICAICÓ I TECNOLOGIA DE 
CATALUNYA, S.A. de la fiança dipositada en concepte de garantia dels serveis municipals 
per import de 297,61 euros, corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 31/2019.  
 
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. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 116/2022 I 2022_10125. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, en data 22 de març de 2022, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada 
sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 116/2022) presentada pel Sr. J. A. L. R., per dur 
a terme les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge situat al nucli urbà de Santa Maria de Bellver núm. 15 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 un import de 368,66 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 30 de març de 2022. 
 
Atès que, en data 12 de maig de 2022 i amb número de RE 931, el Sr. J. A. L. R. ha presentat 
instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la comunicació prèvia 116/2022, ja que 
les obres han estat acabades. 
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 7 de juny de 2022 i registre de sortida 471 
en el que es demana un nou certificat final d’obra. En data 8 de juny de 2022 el tècnic de l’obra 
ens envia aquest document per correu electrònic. 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 8 de juny 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 a la documentació presentada i 
aprovada en Junta de Govern Local de data 22 de març de 2022, es proposa a la Corporació 
la devolució de la fiança de garantia de l’obra que ascendeix a la quantitat de 368,66 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. J. A. L. R. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 368,66 euros, corresponent a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 116/2022.  
 
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. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA SRA. 
B. DE L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL NÚM. 
245/2021, 2022/10219. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència de modificació de règim de propietat horitzontal, presentada pel 
Sr. X. S. S. en representació de la Sra. V. B. O., en data 4 de juny de 2021 i núm. de registre 
d’entrada 857, per tal de realitzar la divisió horitzontal de la finca anomenada Cal Ton del Ton 
Gran, situada al barri l’Alzinar núm. 47 al terme municipal de Font-rubí, en dos entitats 
independents i existents totes elles; segons el projecte redactat i signat per l’arquitecte J. H. 
V. 
 
Vist els requeriments de documentació enviats en data 9 d’agost de 2021 i NRS563 i 6 de 
setembre de 2021 i NRS 595 sol·licitant el document proforma de la Notaria. En data 13 de 
setembre de 2021 i NRE1256 i en data 21 de desembre de 2021 i NRE1787 el titular demana 
una pròrroga. En data 5 d’octubre de 2021 i NRS639 i 12 de gener de 2022 i NRS4 es realitza 
un tercer i quart requeriment. En data 26 de gener de 2022 i NRE143 aporta aquesta 
documentació. 
 
En data 26 de maig de 2022 i NRE1075, el Sr. X. S. S. en representació de la Sra. V. B. O. va 
presentar un escrit en aquesta Corporació comunicant que desisteix de l’expedient de divisió 
horitzontal i demana que es procedeixi a l’arxivament d’aquest expedient.  
 
Vist l’informe del serveis tècnics emès en data 30 de maig de 2022. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General en data 15 de juny de 2022. 
 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atesa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Declarar a la Sra. V. B. O. desistida del procediment de concessió de llicència de 
modificació de règim de propietat horitzontal exp. núm. 245/2021 i 2022_10219, sense que 
això comporti la renúncia dels drets que li puguin correspondre en un nou procediment 
posterior. 
 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (100€ per cada finca resultant, sent dues les finques 
resultants: entitat 1 i 2): 200,00 €, sent el 50% la quantitat de 100,00 € 
D’acord amb el punt 3 de l’art.6.- Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 – TAXA PER LLICÈNCIES 
O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME. 
 

Article 6.- Quota tributària. 
... 
3. En cas de que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst per a la tramitació de la 
llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre 
que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 
... 
 

Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada juntament amb els recursos pertinents.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10136. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. D. L., en data 17 de maig de 
2022 i amb núm. de RE 995, i posterior documentació aportada en data 26 de maig de 2022 i 
núm. de RE 1095, per tal de realitzar les obres consistents en obrir una porta d’un magatzem 
de 3 metres d’amplada i una porta peatonal a la tanca del carrer d’1 metre d’amplada a la finca 
situada al carrer Camí de Llitrà núm. 5 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí; 
referència cadastral 9635403CF8893N0001DL. Segons documentació tècnica redactada i 
signada per l’arquitecte tècnic J. M. F. S. i amb núm. visat BEJ283 de data 30/05/2022. 
 
Vist l’informe de data 17 de maig 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: 
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 2022_10136, presentada 
pel Sr. A. D. L., per tal de realitzar les obres consistents en obrir una porta d’un magatzem de 
3 metres d’amplada i una porta peatonal a la tanca del carrer d’1 metre d’amplada a la finca 
situada al carrer Camí de Llitrà núm. 5 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions de llicència: 
 

Previ a la retirada de la llicència d’obres, caldrà aportar el full d’assumeix del constructor 
esmenat, doncs manca descriure les obres que es realitzaran. 
 

OBSERVACIONS: 
 

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

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

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

Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.800,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 3.800,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 110,20 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50€ amb una bonificació del 10%): 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 155,20 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
DESÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10178. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sr. L. F. M., en representació del 
Sr. J. F. P., en data 20 de maig de 2022 i amb núm. de RE 1034, per tal de realitzar les obres 
consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al 
carrer de la Parellada núm. 7 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-
rubí; referència cadastral 7358519CF8875N0028IB. Segons documentació tècnica redactada 
i signada per l’enginyer tècnic J. U. O. 
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Vist l’informe de data 13 de juny de 2022 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a l’assabentat 
de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les 
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 2022_10178, presentada 
pel Sr. J. F. P., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al carrer de la Parellada núm. 7 del nucli urbà 
de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.  
 

OBSERVACIONS: 
 

- Caldrà que les 3 plaques que s’instal·lin a la coberta plana de sortida al terrat, s’instal·lin 
completament planes i paral·leles a la mateixa coberta plana. 
 

- 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: 5.421,25 € 
PRESSUPOST REVISAT: 5.421,25 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 157,22 € i si li apliquen el 50% de 
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 78,61 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50€ amb una bonificació del 10%): 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 123,61 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 108,43 €  
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.” 
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Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 2022_10062. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. M. J., en data 3 de maig de 
2022 i amb registre d’entrada 833, per tal de realitzar les obres consistents en fer un paviment 
exterior en forma de vorera d’1 metre d’amplada per 7 metres de llargada a la finca anomenada 
Cal Ton Ventura, al barri Grabuac núm. 62 del municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 
08084A018000090000OU.  
 
Vist l’informe de data 9 de juny 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 15 de juny 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. 2022_10062, presentada per la Sra. M. M. J., per 
tal de realitzar les obres consistents en fer un paviment exterior en forma de vorera d’1metre 
d’amplada per 7 metres de llargada a la finca anomenada Cal Ton Ventura al barri Grabuac 
núm. 62 del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
 

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: 500,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 14,50 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 64,50 € 
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 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
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assistents. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
2022_10080. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 6 de maig de 2022 i NRE 884, 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 consistents en la substitució de sis suports i dos tirants i instal·lar un 
tirant als voltants del camí de Llitrà del barri Grabuac del municipi de Font-rubí, segons plànols 
aprovats per Ezentis i obra núm. 1994784. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 19 de maig de 2022, i 
condicionat al compliment de les següents mesures:  

 
- 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. 

- 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 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 
aquesta Corporació, de data 15 de juny de 2022. 
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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. 2022_10080, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la substitució de sis suports i 
dos tirants i instal·lar un tirant als voltants del camí de Llitrà del barri Grabuac 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. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 246/2021 
I 2022_10218. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. X. S. S. en representació de la Sra. 
V. B. O., en data 4 de juny de 2021 i amb núm. de RE 858, i posterior documentació aportada 
en data 22 de setembre de 2021 i núm. de RE 1283, per tal de realitzar les obres consistents 
en el canvi d’ús d’un magatzem agrícola a un habitatge a la finca anomenada Cal Ton del Ton 
Gran i situada al barri l’Alzinar núm. 47 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 
08084A038000220000OR i signat per l’arquitecte J. H. V. i visat núm. 2021002835 de data 1 
de juny de 2021. 
 
En data 10 d’agost de 2021 i NRS 564 es va comunicar a la propietat que quedava aturada 
l’aprovació d’aquesta llicència urbanística degut a que en paral·lel s’estava tramitant una 
divisió horitzontal (exp. 245/2021) i aquesta no havia finalitzat.  
 
En data 26 de maig de 2022 i RE 1075 l’interessat presenta instància comunicant el 
desistiment de l’expedient de divisió horitzontal i adjuntant certificat d’habitabilitat i certificat 
de residus. 
 
Vist l’informe de data 30 de maig de 2022 de l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres per a canvi d’ús 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 pel tècnic d’administració general, de data 7 de juny de 2022 
igualment de caràcter favorable. 
 
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. 246/2021 i 2022_10218, presentada per la Sra. V. 
B. O., per tal de realitzar el canvi d’ús d’un magatzem agrícola a habitatge a la finca 
anomenada Cal Ton del Ton Gran i situada al barri l’Alzinar núm. 47 del municipi de Font-rubí. 
 

- Cal RECORDAR la utilització de determinats materials i textures aplicats a l’obra, 
d’acord amb l’art 15 del Text Refós del Pla Especial Urbanístic de la 1a Fase del Catàleg 
de Masies i Cases Rurals del Municipi de Font-rubí. 

 

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. 
- Document Final d’obra expedit pel tècnic competent. 
- Fotografies de l’obra (interiors i exteriors) 
- Certificat del cadastre model 900-D. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 57.421,41 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 58.858,75 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 1.706,90 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 353,15 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 2.072,05 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en S.N.U.): 588,59 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *0,00€ Dipositat al 
Centre Gestor autoritzat  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 53/2022 
i 2022_10262. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“En data 3 de desembre de 2021 i amb registre d’entrada 1699, la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona dona trasllat A L’Ajuntament 
de Font-rubí de l’informe favorable sol·licitat pel Sr. J. P. M. per a les obres de construcció de 
tancament diàfan a la carretera BP2126. 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. T. T. d’Agroconsultoria Integral 
Penedès, S.L., en representació d’IMPERIA P, S.L., en data 25 de gener de 2022 i amb 
registre d’entrada 130, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una tanca 
perimetral a la masia Sant Josep del barri l’Avellà núm. 57 del municipi de Font-rubí, amb 
referència cadastral 3788501CF8838N0001AA i 08084A036000040000OR. I segons 
documentació tècnica redactada i signada pel Sr. J. A. T. T.  
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Vist el requeriment de documentació enviat en data 17 de març de 2022 i registre de sortida 
93, i un segon requeriment de documentació enviat en data 20 d’abril de 2022 i registre de 
sortida 137, en el que es demana informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. En data 20 d’abril 
de 2022 i registre d’entrada 714, el sol·licitant aporta la sol·licitud presentada a l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb el termini de resolució. En data 1 de juny de 2022 l’Agència Catalana 
de l’Aigua ens trasllada l’informe favorable a la construcció del tancament de la parcel·la. 
 
Vist que, en data 13 de juny de 2022 i registre d’entrada 1287, el Sr. A. I. B. en representació 
del Sr. J. P. M. sol·licita una transmissió de titular de la llicència d’obres 53/2022 i 2022_10262 
per tal que, enlloc de l’actual societat IMPERIA P, S.L. passi a nom del promotor i titular de la 
parcel·la, Sr. J. P. M. 
 
Vist l’informe de data 9 de juny 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 15 de juny 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. 53/2022 i 2022_10062, presentada pel Sr. J. P. M., 
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una tanca perimetral a la masia 
Sant Josep del barri l’Avellà núm. 57 del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions: 
 

- Abans de l’inici de les obres caldrà la presentació de “l’assumeix de contractista”. 
- Al compliment de les condicions generals i particulars esmentades en els informes 

dels organismes que s’inclouen en aquest expedient provinents de l’Agencia Catalana 
de l’Aigua i  de l’Àrea d’infraestructures i Espais Naturals. 
- Abans de l’inici de l’obra caldrà esmenar els següents apartats de la memòria descriptiva: 
o MD2.1. “L’altura total màxima serà de 1.50 m respecte la cota de terreny”. Incoherent 

amb els plànols, on l’alçada figura de 2.00m. 
o MD2.2. On parla que la tanca s’ha d’ajustar a l’article 140 no és correcte, ja que només 

li és d’aplicació aquest article la part de la tanca on es construirà en sòl no urbanitzable 
i la resta de la tanca que es construirà que en sòl urbà no consolidat s’ajustarà als 
paràmetres previstos a l’art. 56 de les NNSS, tanques en edificació aïllada: “Les 
tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins una alçada màxima d’1.00m i la 
resta serà transparent fins una cota màxima de 2.00m per damunt de la vorera o del 
terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust”. 
 

Es RECORDA que: 
- Les obres no comporten augment del valor en el cas de reparcel·lació i desenvolupament 

de la UA2. 
- 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 
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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 

fotografies de la instal·lació. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 11.760,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 341,04 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 70,56 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 411,60 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en SU amb un mínim de 120 €): 235,20 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
PER A EXECUTAR ACTUACIONS DE MANTENIMENT, CONSOLIDACIÓ I MILLORA 
SOBRE ELEMENTS D’ACCÉS VIARI (XARXA VIÀRIA BÀSICA), SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA (XARXA DE PUNTS D’AIGUA), O DE RISC I VULNERABILITAT, QUE FORMEN 
PART DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA ESTABLERTA EN EL PLA 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI), EXP. M19-2022 I 
2022_10290. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 

 
“Atès que és necessària la contractació d’actuacions de manteniment, consolidació i millora 
sobre elements d’accés viari (xarxa viària bàsica), subministrament d’aigua (xarxa de punts 
d’aigua), o de risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta 
en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), les quals han estat establertes per 
la Comissió local de seguiment, per a aquest any 2022, les quals consten a l’expedient. 
 
Donat que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 25/03/2021, va aprovar 
la concessió, en el marc del fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica 
de prevenció d’incendis forestals” per a l’any 2022, de 7.865,00 euros a l’Ajuntament de Font-
rubí. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses idònies per a aquesta actuació, segons 
consta a l’expedient:  EXCAVACIONS CHÈ, SL., EXCAVACIONS GIC, SL. i SERVEIS 
AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE CAMINS, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que 
ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat EXCAVACIONS 
GIC, SL., per import de 6.500,00 euros i 1.365,00 euros d’IVA. 
 



 
 

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

 

Atès que, en data 14 de juny 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 sobri contractació. 
 
Atès que, en data 14 de juny de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària interventora 
accidental sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció 
accidental, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 
de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a executar actuacions de manteniment, 
consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària bàsica), subministrament 
d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura 
estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista EXCAVACIONS GIC, SL., amb NIF 
B66859711, per import de 6.500,00 euros i 1.365,00 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L’objecte del present contracte és executar actuacions de manteniment, 
consolidació i millora sobre elements d’accés viari per a la prevenció d’incendis. El codi CPV 
és el següent: 75251110-4 (serveis de prevenció d’ incendis). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per un import de 7.865,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 136-21012.  
 
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si 
escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
  
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A AMPERT – ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER I APROVACIÓ 
DEL CONVENI REGULADOR, EXP. 2022_10205. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER 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. 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de 2017 
(en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i la seva tramitació, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió 
d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a AMPERT, 
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER, amb CIF G-64459001, per un import de TRES-CENTS 
EUROS (300,00 €), destinada entre d’altres, a donar suport al pacient oncològic en tractament 
actiu de radioteràpia, 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 AMPERT - ASSOCIACIÓ 

CONTRA EL CÀNCER 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 accidental de l’ajuntament, Sra. Ma. Roser Lluch Llopart.  
 
I de l’altra, el Sr. Joan Ríos i Rallé, major d’edat, actuant com a president, en nom i representació d’AMPERT, 
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER, amb CIF G64459001, amb domicili al carrer Pere el Gran, núm. 32, 1r. de 
Vilafranca del Penedès (08720), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER va presentar, en data 12 de maig de 2022 i ID de 
registre 2022-E-RC-937, 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 AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER té com a objectius prioritaris: 

- Donar suport al pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia. 
- Potenciar la participació de la població en els projectes proposats per aquesta associació. 
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- Potenciar i desenvolupar una xarxa de transport personalitzat i comú per a totes les persones malaltes de 
càncer de l’Alt Penedès en tractament de radioteràpia en el servei públic, Institut Català d’Oncologia, ICO 
Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat.   

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 AMPERT, ASSOCIACIÓ 
CONTRA EL CÀNCER en l’execució del projecte/activitat següent: donar suport al pacient oncològic en tractament 
actiu de radioteràpia, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER amb un import de TRES-
CENTS EUROS (300,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 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. 
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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. 
 
Xavier Lluch Llopart, Joan Ríos i Rallé 
Alcalde – president President d’AMPERT, Associació contra el càncer 
Ajuntament de Font-rubí             

 
Roser Lluch Llopart, 
Secretària interventora accidental 
Ajuntament de Font-rubí” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES-CENTS EUROS (300,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 231.48021 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 l’Associació 
Ampert. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 
20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Ampert.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), en relació amb 
l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de membres de la Junta de 
Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, dos punts que no estaven inclosos en l’ordre 
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió perquè es pugui 
disposar de termini suficient per concloure els expedients abans de la celebració de la propera 
Junta. Es tracta d’un expedient de llicència urbanística i d’un expedient d’aprovació de 
conveni. 
 
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. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES 
EXP. NÚM. 2022_10299. 
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La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència de legalització d’obres presentada pel Sr. J. N. V. en 
representació de la Sra. L. G. F., en data 21 de març de 2022 i amb registre d’entrada 373, 
per tal de legalitzar les obres de canvi d’ús de garatge a ampliació de l’ús d’habitatge a la finca 
situada al carrer Alt Penedès núm. 44 del nucli urbà de Can Castellví del municipi de Font-
rubí i amb referència cadastral 5091615CF8859S0001SZ, segons documentació tècnica 
redactada i signada per l’arquitecte Sr. J. N. V. 
 
Vist l’informe de data 15 de juny de 2022 dels serveis tècnics municipals FAVORABLE a la 
llicència d’obres de legalització 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 pel tècnic d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 21 de juny de 2022, favorable a la legalització. 
 
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 de legalització d’obres núm. 170/2022 i 2022_10299, presentada 
per la Sra. L. G. F., per tal de realitzar les obres de  canvi d’ús de garatge a ampliació de l’ús 
d’habitatge a la finca situada al carrer Alt Penedès núm. 44 del nucli urbà de Can Castellví del 
municipi de Font-rubí, parcel·la amb referència cadastral 5091615CF8859S0001SZ. 
 

OBSERVACIONS: 
 

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

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.765,47 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 8.057,70 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 233,67 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350 € per legalitzacions): 241,73 € amb un 
mínim de 350,00 €: 350,00 € 
PLACA: 0 €  
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 583,67 € 
 

 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 €.  
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada, amb indicació de recursos.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A 
L’ORGANITZACIÓ  I GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU ESPORTIU 2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport per als nens i nenes d’entre 3 i 17 
anys durant cada període estival, organitzant el Casal d’Estiu Esportiu, dedicant-se 
principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb altres activitats 
poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les vacances. 
 
Atès que durant aquest any 2022, degut a la situació del país que encara està patint efectes 
de la pandèmia del covid-19 i a la que s’hi ha afegit els efectes de la invasió d’Ucraïna, 
continua sent necessari la realització del casal d’estiu al municipi, tant des del punt de vista 
d’una dimensió educativa (és innegable que permeten seguir adquirint tot un seguit de 
competències complementàries a l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors); com 
perquè permet millorar les condicions en què infants i joves d’entorns socioeconòmics diversos 
passin els mesos d’estiu realitzant activitats i gaudint dels beneficis que proporcionen en uns 
espais i instal·lacions que han gaudit de la seguretat des d’un punt de vista sanitari.   
 
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat privada d’interès públic sense cap 
finalitat lucrativa que té com a fi bàsic el foment, la promoció i l’organització de l’activitat 
esportiva i de lleure en edat escolar en l’àmbit territorial que li és propi, la comarca de l’Alt 
Penedès, està legalment constituït, a l’empara del que disposa el Decret 267/1990, de 8 
d’octubre, de regulació dels consells esportius, com també, del Decret legislatiu 1/2000, de 31 
de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i el que preveu el Decret 34/2010, 
de 9 de març, del Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre les dues entitats que té per objecte regular 
les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració i que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2022” 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora A. D. R., presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu nom i representació. 
 
I de l’altra, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí i Sònia Guimerà Vilardell, regidora 
d’ensenyament de l’Ajuntament de Font-rubí. 
 
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i 
 
MANIFESTEM: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport aquest estiu, pels nens i nenes de 3 a 17 anys. 
 
Segon.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius organitzar i 
fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els municipis que 
l’integren. 
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Tercer.- Que els  consells  esportius  són   agrupacions   esportives   formades   per  centres  o  associacions  
escolars,  clubs,   associacions o federacions esportius, i entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i 
consells  comarcals  que   es  dediquen  al  foment,  la  promoció i l'organització de   l'activitat  esportiva  en  edat  
escolar  de  caràcter  no   obligatori  dins  un  àmbit territorial determinat, d'acord   amb  els  criteris   de   l'organització   
territorial   de   Catalunya.    
 
Quart.- Que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès es constitueix a l’empara d’allò que preveu la Llei de Catalunya 
8/1988, de 7 d’abril, de l’esport, el Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels consells esportius i 
aquelles disposicions que en un futur li siguin d’aplicació, com agrupació esportiva. És una entitat privada sense 
cap finalitat lucrativa, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les funcions 
que assenyalen les lleis i les normes vigents aplicables.  
 
Cinquè.- Que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès té com a fi bàsic el foment, la promoció i l’organització de 
l’activitat esportiva en edat escolar, en l’àmbit territorial que li és propi, la comarca de l’Alt Penedès. El Consell 
Esportiu de l’Alt Penedès, per tal de complementar la seva finalitat bàsica de foment, promoció i organització de 
l’activitat esportiva escolar, podrà dur a terme qualsevol tipus de servei complementari en el sí de les entitats amb 
les quals tingui conveni de col·laboració per a la promoció de l’esport, d’acord amb l’establert en el citat conveni 
per les parts. 
 
Sisè.- Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza un CASAL D’ESTIU LÚDIC-ESPORTIU, dedicant-se 
principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb altres activitats poliesportives per tal de 
dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les vacances. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès està en 
condicions de proporcionar els monitors/es necessaris per aquesta activitat a fi de realitzar les tasques previstes. 
 
Setè.- Que l’Ajuntament de Font-rubí es compromet amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès a col·laborar de 
forma important amb el cost del casal d’estiu 2022, a posar els mitjans perquè especialment els infants i joves més 
vulnerables poguessin assistir a aquest casal i gaudir dels beneficis que proporciona. 
 
Vuitè.- Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració 
entre ambdues institucions, per la qual cosa, 
 
ACORDEM: 
 
PRIMER.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès organitzarà i es farà càrrec del bon funcionament d’aquest 
CASAL i proporcionarà els serveis dels monitors/es que siguin necessaris per la quantitat de nens/es inscrits. Així 
mateix, s’haurà d’encarregar de preparar i posteriorment realitzar les activitats d’aquest casal, incloses les sortides, 
així com també es farà càrrec del material per a les activitats esportives.  
 
SEGON.- Que aquest Casal Lúdic-Esportiu estarà en servei del dia 27 de juny al 5 d’agost de 2022, de dilluns a 
divendres, amb una dedicació de 7 hores de mitjana diària. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès la quantitat de 2.381 
euros , en concepte del 10% (participants a 4 setmanes) i 20% (participants a 5 setmanes) del preu del casal d’estiu 
2022 del total dels participants empadronats al municipi i/o vinculades a Font-rubí (perquè els seus fills siguin 
membres actius d’algun ball del municipi, o hagin realitzat activitats a l’escola esportiva o hagin anat a l’escola 
Font-rúbia en aquest darrer curs), realitzant un ingrés al número de compte corrent del Consell Esportiu: ES08-
0081-1712-9500-0102-6211.  
La resta del cost d’organització del casal d’estiu haurà estat finançat amb l’import del preu pagat pels participants, 
atès que la gestió del cobrament ja ha estat efectuada directament pel propi Consell Esportiu de l’Alt Penedès. 
 
QUART.- Que l’Ajuntament de Font-rubí pagarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès, amb caràcter extraordinari, 
l’import de 3.200 euros, a raó de 50 euros per alumne/a inscrit al casal d’estiu, per a què el preu final que 
correspongui pagar sigui inferior a la tarifa fixada inicialment, i així donar suport econòmic a les famílies amb 
l’objectiu d’ajudar a educar els infants i els joves en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb 
voluntat transformadora i d'inclusió social. I que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès es compromet a la devolució 
d’aquest import a les famílies afectades.  
 
CINQUÈ.- Que, si el nombre d’alumnes inscrits en el casal d’estiu, que actualment és de 64, es modifica al llarg de 
la durada del propi casal, el Consell Esportiu de l’Alt Penedès comunicarà les dades definitives a l’Ajuntament de 
Font-rubí i emetrà una factura amb l’import que correspongui pagar a l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord amb els 
acords anteriors tercer i quart. 
 
SISÈ.- Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se sotmetran a la 
competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona. 
 
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicats més avall. 
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Vilafranca del Penedès, juny de 2022 
 
A. D. R.,                                  Xavier Lluch i Llopart, 
Presidenta del Consell Esportiu de l’Alt Penedès  Alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí 

 
Sònia Guimerà i Vilardell, 

       Regidora de l’Ajuntament de Font-rubí” 
 
 

Vist el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques, l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 
 
Vist el que preveu l’article 21.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 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 1 de 
juliol de 2019), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització i gestió del casal d’estiu 2022. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde i a la regidora d’Ensenyament per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN 
EUROS (5.581,00 €), amb càrrec a l’aplicació 341.25012 del pressupost de l’exercici 2022, 
per fer front a la despesa que comporta l’aprovació del conveni. 
 
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 Esportiu de l’Alt 
Penedès. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.” 
 
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 
21:28 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. 
 
 


