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Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 D’OCTUBRE DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 16 d’octubre de 2018 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. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i
Família, de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs
i Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 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. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i
Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:33 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. Despatx d’ofici.
3. Proposta d’acceptació del suport de la figura del delegat de protecció de
dades (DPD) de la Diputació de Barcelona.
4. Proposta d’aprovació de la transferència d’uns ingressos a l’ORGT de la
Diputació de Barcelona.
5. Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals.
6. Proposta de devolució de fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
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7. Proposta d’aprovació de l’autorització de la 39ena. edició de la mitja marató
l’Espirall.
8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 24/2017.
9. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 13/2018.
10. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 19/2018.
11. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 20/2018.
12. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i 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 2
d’octubre de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents,
el President la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL SUPORT DE LA FIGURA DEL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 28/06/2018, l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar l’assumpció de
la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per la Diputació de Barcelona.
Atès que, el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació de la Diputació de Barcelona, en data 10 de setembre de 2018,
mitjançant Decret (ref.reg. 8921/8), ha concedit el suport puntual del Delegat de
protecció de dades (DPD) al consistori.
Atès que, per a l’efectivitat d’aquesta concessió, cal que l’Ajuntament de Font-rubí
manifesti expressament l’acceptació a la Diputació de Barcelona.
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D’acord amb l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí accepta el suport de la figura del delegat de
protecció de dades (DPD) de la Diputació de Barcelona
Segon.- Comunicar aquest acord al servei d’Assistència Municipal i Suport
Estratègic de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la
Diputació de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA
INGRESSOS A L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

D’UNS

La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu
literalment:
“En data 2 de juliol de 2018, s’ha rebut en un compte bancari d’aquest Ajuntament
un ingrés, per import de 551,31 euros, per part de la Generalitat de Catalunya.
Aquest ingrés correspon al pagament del quart trimestre de 2017 de la taxa pel
subministrament d’aigua del Centre Oriol Badia, situat al barri de Mas Moió d’aquest
municipi.
Atès que és l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona qui té
delegades les tasques de gestió i recaptació d’aquesta taxa, aquests ingressos
haurien d’haver estat abonats en un compte bancari d’aquell Organisme, i és l’ORGT
qui després abona a aquest Ajuntament els ingressos delegats recaptats a través
dels comunicats de gestió.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Ordenar als serveis econòmics municipals que transfereixin a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’import de 551,31 euros rebut de
la Generalitat de Catalunya en concepte del quart trimestre de 2017 de la taxa pel
subministrament d’aigua del Centre Oriol Badia, situat al barri de Mas Moió d’aquest
municipi.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, el regidor Sebastià Moya surt de la sala on es troba reunida
aquesta Junta de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se
del seu tractament i votació.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

S. M. A.

Casament Civil

19/01/2019

Sala de Plens

110,00 €

0,00 €

I. C. M.

Festa particular

11/10/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el
vot favorable dels dos regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció del Sr. Moya.
El Sr. Moya retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.
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SISÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vist que, en data 2 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents cessions ja
s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

R. V. M.

Festa particular

08/09/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

A. C. R.

Festa particular

29/09/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

X. Ll. i Ll.

Festa particular

22/09/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

G. B. L.

Festa particular

06/10/2018

Cal Cintet

220,00 €

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.
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
35/2015, de 19 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

R. V. M.

50,00 €

A. C. R.

50,00 €

X. Ll. i Ll.

50,00 €

G. B. L.

100,00 €

Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE LA XXXIX EDICIÓ
DE LA MITJA MARATÓ DE L’ESPIRALL.
La proposta presentada és la següent:
“En data 2 d’octubre de 2018 i amb el núm. de RE 1486, la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, juntament amb l’Associació de Veïns de
l’Espirall, ha sol·licitat que, atès que el 18 de novembre de 2018 es durà a terme la
39ena edició de la MITJA – MARATÓ L’ESPIRALL, que figura en el calendari oficial
de curses de llarga distància de Catalunya, la cursa pugui passar per la carretera
que travessa el terme municipal de Font-rubí i autorització per a tancar al trànsit dita
carretera.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a què el proper 18
de novembre de 2018 pugui dur a terme la 39ena edició de la prova atlètica MITJA –
MARATÓ L’ESPIRALL per la carretera que travessa el terme municipal de Font-rubí.
Segon.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a què el proper 18
de novembre de 2018, en motiu de la 39ena edició de la prova atlètica MITJA –
MARATÓ L’ESPIRALL, pugui tancar al trànsit la carretera que travessa el terme
municipal de Font-rubí.
Tercer.- Advertir a l’organització que la prova haurà de disposar de les
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats.
Quart.- Advertir a l’organització de la referida cursa que caldrà que adopti les
mesures oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació
per a aquest tipus d’actes.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament sol·licitant.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 24/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor
literal següent:
“Atès que, en data 11 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. D.
O. H. la llicència d’obres municipal (exp. 24/2017) per realitzar les obres consistents
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en arreglar la vorera al voltant de la casa anomenada Cal Parera i situada al barri
Semisó i la Font núm. 9 del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval 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 €, els quals van ser ingressats
al compte corrent de la Corporació en data 21 de juliol de 2017.
Atès que, en data 5 de setembre de 2018 i amb número de registre d’entrada 1379,
el Sr. D. O. H. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la
llicència d’obres 24/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 2 d’octubre de 2018,
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 11 de
juliol de 2017, es proposa a la Corporació la devolució dels avals 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. 35/2015, de 19 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. D. O. H. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 24/2017.
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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 13/2018.

AVALS

La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Atès que, en data 24 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 13/2018) presentada per la
Sra. C. G. F., per realitzar les obres consistents en la construcció d’una barbacoa a
la finca situada al carrer de la Noguera núm. 17 del barri de Can Castellví al municipi
de Font-rubí.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval
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 €, els quals van ser ingressats al compte corrent
de la Corporació en data 7 d’agost de 2018.
Atès que, en data 1 d’octubre de 2018 i amb número de RE 1477, la Sra. C. G. F. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
13/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 2 d’octubre de 2018,
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 24 de
juliol de 2018, es proposa a la Corporació la devolució de l’aval 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. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. C. G. F. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 13/2018.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics
municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, l’Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta Junta
de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu
tractament i votació.
DESÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 19/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. Mª R. LL. LL., en
data 8 d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1512, per tal de realitzar les obres
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consistents en la realització de paviment de formigó imprès a l’entrada del garatge i
de l’entrada principal de l’habitatge així com l’arrebossat de la tanca exterior a la
finca situada al carrer Rieux Volvestre núm. 15 de Can Rovireta, al nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
6861208CF8866S0001AB.
Vist l’informe de data 9 d’octubre de 2018 de l’arquitecte assessor municipal
FAVORABLE a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a
allò establert en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data
18 d’octubre de 2000, 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 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. 35/2015, de 19 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. 19/2018,
presentada per la Sra. Mª R. LL. LL., per tal de realitzar les obres consistents en
realització de paviment de formigó imprès a l’entrada del garatge i de l’entrada
principal de l’habitatge així com l’arrebossat de la tanca exterior a la finca situada al
carrer Rieux Volvestre núm. 15 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Fontrubí del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

-

-

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:
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.800,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 2.800,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 72,80 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 117,80 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció de l’Alcalde.
El Sr. Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
20/2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la relació de factures núm. 20/2018, de data 16 d’octubre de 2018, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 21.100,89 euros
(vint-i-un mil cent euros amb vuitanta-nou cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 11 d’octubre de 2018.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les
bases d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 20/2018, de data 16 d’octubre de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
21.100,89 euros (vint-i-un mil cent euros amb vuitanta-nou cèntims), numerada amb
els números del F/2018/1024 a l’A/2018/16, que s’inicia amb la factura núm.
20180365 de data 06/09/2018, emesa per CENTAÑO MANAGEMENT
D’ESPECTACLES, S.L. per import de 4.525,40 euros, i finalitza amb l’abonament
núm. Emit-19 de data 05/10/2018, emesa per PEIX I MARISC ANOIA, S.L. per
import de 55,44 euros.
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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, vuit
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta de l’aprovació d’uns preus públics, de tres
propostes de contractació, de dues propostes d’aprovacions de padrons fiscals i de
dues propostes d’aprovació de despeses.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ
DE L’ACTIVITAT DE MOSTRA FONT-RUBÍ VINOLEUM 2018.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“La regidoria de promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de Font-rubí està
organitzant una mostra de vi, cava, oli i artesania amb el nom de VINÒLEUM FONTRUBÍ pels propers dies 20 i 21 d’octubre de 2018, un esdeveniment dedicat a la
promoció dels productes del municipi de Font-rubí, amb tallers participatius,
maridatges i tasts de productes.
Amb l’objectiu d’assegurar la participació a aquesta mostra, els expositors hauran de
realitzar un pagament de 100,00 euros en concepte de fiança, que seran retornats
íntegrament al finalitzar l’esdeveniment, un cop s’hagi comprovat i informat pel
regidor el compliment de les obligacions que comporta la participació en aquest
esdeveniment.
A més, durant aquesta mostra, l’Ajuntament prestarà uns serveis i realitzarà una
sèrie d’activitats pels quals cal establir uns preus públics, les tarifes dels quals són
les següents:
Activitats/serveis mostra FONT-RUBÍ VINÒLEUM
Adquisició copa i bossa portacopes
Adquisició ampolla aigua
Tast d’escumosos del món
Maridatge amb formatges xerigots
Tast de vins de garnatxes de la península ibèrica
Tast d’olis

Preu
3,00 €
1,00 €
25,00 €
15,00 €
25,00 €
5,00 €

Per tot això, vist el que estableix l’article 12è. Establiment i fixació dels preus públics,
de l’ordenança fiscal núm. 21 que regula els preus públics per a la prestació de
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diversos serveis i utilització privativa del domini públic municipal, es proposa l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de
MOSTRA FONT-RUBÍ VINÒLEUM, que es durà a terme els dies 20 i 21 d’octubre de
2018, les tarifes del qual són les següents:
Activitats/serveis mostra FONT-RUBÍ VINÒLEUM
Adquisició copa i bossa portacopes
Adquisició ampolla aigua
Tast d’escumosos del món
Maridatge amb formatges xerigots
Tast de vins de garnatxes de la península ibèrica
Tast d’olis

Preu
3,00 €
1,00 €
25,00 €
15,00 €
25,00 €
5,00 €

Segon.- Aprovar l’establiment d’una fiança als expositors participants a la mostra,
per import de 100,00 euros, que serà retornada al finalitzar l’esdeveniment, previ
informe favorable del regidor de turisme de la Corporació.
Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis
econòmics, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MILLORES ALS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS (EXP. M12-2018 I G333/2018).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12/04/2018, en
relació amb el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del
“Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, va resoldre la concessió de 29.808,00
euros a l’Ajuntament de Font-rubí per al 2018, destinats a reformes i millores
d’equipaments esportius.
Atès que, a dia d’avui s’han executat diverses obres de manteniment a la piscina
municipal però, per a poder finalitzar les actuacions previstes per enguany, és
necessària la contractació de més actuacions per a fer les millores d’altres
equipaments esportius.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos per les diferents actuacions restants a portar
a terme per les millores, a empreses que estan capacitades per a dur a terme aquest
servei, i que han presentat oferta, segons queda acreditat a l’expedient:
• Saltoki Reus, SL per obres d’enllumenat a la pista poliesportiva, per un import
de 8.370,80 euros i 1.757,87 euros d’IVA.
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• Louvelia Facade Solutions, SL per obres d’enllumenat a les pistes de tennis,
per un import de 2.604,00 euros i 546,84 euros d’IVA.
• Instal·lacions i Manteniments Vilallum, SL per a obres d’enllumenat a la
pista poliesportiva i a les pistes de tennis, per un import de 4.787,18 euros i
1.005,31 euros d’IVA.
Atès que, en data 16 d’octubre de 2018, 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 16 d’octubre de 2018, 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 dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar les diferents actuacions restants a portar a terme per les
millores als equipaments municipals a les següents empreses:
• Saltoki Reus, SL per obres d’enllumenat a la pista poliesportiva, amb NIF
B17944497, per un import de 8.370,80 euros i 1.757,87 euros d’IVA.
• Louvelia Facade Solutions, SL per obres d’enllumenat a les pistes de tennis,
amb NIF B99430738, per un import de 2.604,00 euros i 546,84 euros d’IVA.
• Instal·lacions i Manteniments Vilallum, SL per a obres d’enllumenat a la
pista poliesportiva i a les pistes de tennis, amb NIF B63182760 per un import
de 4.787,18 euros i 1.005,31 euros d’IVA.
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 31
d’octubre de 2018.
TERCER.- Aprovar les despeses corresponents
pressupostària 342-21007 del vigent pressupost.

amb

càrrec

a

l’aplicació

QUART.- Una vegada realitzades les obres, incorporar les factures i tramitar els
pagaments, si escau.
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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.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE
VÍDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU
MANTENIMENT
(EXP.
2016.01)
DEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atès que l’ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 29 de juliol de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de
novembre de 2016, adjudicar l’Acord marc de subministrament del sistema de vídeo
acta, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01) a les empreses seleccionades que
seguidament es relaciona:
1.- VIRTUAL REALLITY SOLUTIONS, SL I SOLUCIONES GLOBALES, SL (ACTA DIGITAL)
2.- VITEL, SA
3.- SERVICIOS MICROINFOMÁTICA, SA
4.- AMBISER INNOVACIONS, SL
5.- TELESONIC, SA

Donat que, en el camí de la implantació d’una Administració plenament electrònica i
de l’assoliment d’un grau òptim de transparència i d’accés del ciutadà a la informació
i a la documentació dels ens locals, així com d’acostament entre l’Administració i
l’administrat, es considera adequada i necessària l’adquisició d’un sistema de
gravació d’actes, amb signatura digital reconeguda, que pugui substituir la tradicional
acta en format paper i que reflecteixi de forma més fefaent el contingut de les
intervencions fetes i dels acords presos, així com la seva retransmissió en directe.
Atès que, l’ajuntament de Font-rubí considera necessari adquirir un sistema de vídeo
acta, equips de gravació i transmissió d’actes per tal d’optimitzar l’esforç en
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l’elaboració d’actes, permetre organitzar els continguts audiovisuals dels Plens i
donar accés als continguts de les decisions municipals als ciutadans.
D’acord amb l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc de
subministrament del sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d’actes
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01).
Segon.- Aprovar la contractació del sistema de vídeo acta, equips de gravació i
transmissió d’actes amb l’empresa adjudicatària VITEL, SA. per a les adquisicions
que es detallen a continuació:
MATERIAL
Software de gravació, gestió i signatura
digital
Equip de control
Sistema de vídeo sala convencional
primera càmera
Sistema d’àudio sala convencional primers
5 micròfons
TOTAL DESPESA
TOTAL DESPESA AMB IVA

QUANTITAT

PREU UNITARI

PREU TOTAL

1

2.785,00 euros

2.785,00 euros

1

1.863,32 euros

1.863,32 euros

1

1.752,43 euros

1.752,43 euros

2

2.521,37 euros

5.042,74 euros
11.443,49 euros
13.846,62 euros

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 11.443,49
euros i 2.403,13 euros d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any
2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 920-62600.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària VITEL, SA.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MILLORES A LA SALA DE
PLENS (EXP. M11-2018 I G323/2018).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, es pretén fer millores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Font-rubí.
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Atès que s’han sol·licitat pressupostos per les diferents actuacions a portar a terme
per les millores, a empreses que estan capacitades per a dur a terme aquest servei, i
que han presentat oferta, segons queda acreditat a l’expedient:
• P. B. M. per a fer i col·locar una taula i un moble de dues portes, i pel canvi de
parquet de la tarima, per un import de 5.929,00 euros i 1.245,09 euros d’IVA.
• OFIMA Vilafranca, SL. per subministrament de cadires, per un import de
3.032,00 euros i 636,72 euros d’IVA.
Atès que, en data 9 d’octubre de 2018, 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 10 d’octubre de 2018, 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 dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar les diferents actuacions a portar a terme per les millores a la
Sala de Plens del consistori a les següents empreses:
• P. B. M. per a fer i col·locar una taula i un moble de dues portes, i pel canvi de
parquet de la tarima, per un import de 5.929,00 euros i 1.245,09 euros d’IVA.
• OFIMA Vilafranca, SL. per subministrament de cadires, per un import de
3.032,00 euros i 636,72 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar les despeses corresponents
pressupostària 920-62503 del vigent pressupost.

amb

càrrec

a

l’aplicació

TERCER.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar les factures i tramitar
els pagaments, si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ I PERÍODE DE COBRAMENT
EN VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, EXERCICI 2018.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor
literal següent:
“Vist el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb
1 contribuent i un import total de 264,00 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 23,
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 28 d’octubre
de 2014.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2018, que consta a
l’expedient, amb 1 contribuent i un import total de 264,00 euros.
SEGON.- Aprovar el període de cobrament en voluntària del rebut, que serà del dia
20 d’octubre al 20 de desembre de 2018.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, per
tal que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el padró
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
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QUART.- Donar compte d’aquest acord als serveis econòmics municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
(CONSERVACIÓ I NETEJA DELS NÍNXOLS), EXERCICI 2018 I DE LA
MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2018 EN RELACIÓ AL PERÍODE DE
COBRAMENT DELS REBUTS D’AQUESTA TAXA.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vist el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat conservació i neteja
dels nínxols, corresponent a l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 451
contribuents i un import total de 5.825,00 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de data 3 de novembre de 2011.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 22 de febrer de 2018, va
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí,
en data 27 de setembre de 2017, a favor de l’esmentada Diputació de les funcions
de recaptació de la taxa del servei de cementiri municipal.
Vist el calendari fiscal de l’Ajuntament de Font-rubí de l’exercici 2018, aprovat per la
Junta de Govern en sessió de data 21 de novembre de 2017, però atès que no s’han
pogut ultimar a temps les tasques de confecció de l’esmentat padró de la taxa per la
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local (apartat conservació i neteja dels nínxols) per a què es
procedeixi a la seva aprovació i cobrament en la data fixada en el calendari fiscal
aprovat.
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Atès que el paràgraf segon de l’article 62.3 de la Llei general tributària estableix la
possibilitat de determinar els períodes de cobrament en voluntària, sempre que no
siguin inferiors a dos mesos naturals.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat
conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2018, que consta a
l’expedient, amb 451 contribuents i un import total de 5.825,00 euros.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini de vint dies
naturals a comptar des de 10 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament,
per tal que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les
reclamacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el
padró s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
TERCER.- Modificar el calendari fiscal de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’any 2018,
aprovat per acord de la junta de Govern en sessió de data 21 de novembre de 2017,
que recull els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic d’aquesta
Corporació, d’acord amb l’annex següent:
CONCEPTE
Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Data inici
02/11/2018

Data final
02/01/2019

Domiciliació
02/01/2019

QUART.- Donar trasllat dels esmentats acords a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i als serveis econòmics municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES
RELACIONADES AMB LA MOSTRA FONT-RUBÍ VINÒLEUM 2018.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“La Regidoria de promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de Font-rubí està
organitzant la Mostra Font-rubí Vinòleum Font-rubí pels dies 20 i 21 d’octubre de
2018, un esdeveniment dedicat a la promoció de productes del municipi, amb tallers
participatius, actuacions diverses, maridatges i tasts de productes.
La Junta de Govern de data 26 de juny de 2018 ja va aprovar l’autorització i
disposició d’algunes despeses relacionades amb la Mostra VINÒLEUM FONT-RUBÍ.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Atès que la Regidoria de Turisme ha manifestat a aquesta Alcaldia la necessitat
d’autoritzar i de disposar diferents despeses relacionades amb la fira, com són les de
publicitat, l’adquisició de material, serveis de professionals (talleristes, artistes,...).
Vist que, en data 16 d’octubre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació pressupostària 432.22619;
que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb la
Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa favorablement l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses
inferiors a 3.006 euros.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses relacionades
amb l’organització de la Mostra VINÒLEUM FONT-RUBÍ, per import de 16.326,29
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432-22619:
Tipus de contracte
Serveis de publicitat
Serveis (demostració envetant
espardenyes)
Serveis
(tast de vins escumosos)
Serveis de publicitat

Proveïdor

Preu s/
IVA

La Fura Continguts, s.c.c.l

400,00 €

84,00 €

484,00 €

J. B. M.

206,61 €

43,39 €

250,00 €

L. M. i G.

500,00 €

105,00 €

605,00 €

Import total

Publicacions Penedès,S.A.

793,50 €

166,64 €

960,14 €

Serveis de publicitat
Serveis (demostració taller per
fer sabó)

El Cargol Publicacions,S.L.

700,00 €

147,00 €

847,00 €

S. F. A.

125,00 €

26,25 €

151,25 €

Serveis (tast d’olis)

M. C. H.

250,00 €

52,50 €

302,50 €

Serveis (Cata-Garnatxes)

Celler Josep Piñol, S.A.

340,00 €

71,40 €

411,40 €

Serveis (de WC cabina i neteja)
Serveis (de muntatge elèctric)
Serveis sanitaris (ambulància)
Serveis de publicitat
Serveis (de muntar mostradors)
Serveis (d’espectacle)
Serveis (de transport barriques)
Serveis (de pintar amb vi)
Serveis (de taller de cuina)
Subministraments
(compra11 armilles)

Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A.
M. G. B.
ServimedAssistance, S.L.
SERCOM,S.L.
Ll. B. C.
B. G. S.l
Boteria Torner,S.L.
M. A. C.
A. S. G.

355,30 €
1700,00 €
120,00 €
400,00 €
115,00 €
500,00 €
250,00 €
285,00 €
150,00 €

74,61 €
357,00 €
25,00 €
84,00 €
24,15 €
105,00 €
52,50 €
59,85 €
31,50 €

429,91 €
2057,00 €
145,20 €
484,00 €
139,15 €
605,00 €
302,50 €
344,85 €
181,50 €

129,80 €

27,26 €

157,06 €

Daifamoda, S.L.
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Subministraments
(Compra sacs de gel 10 Kg.)
Subministraments
(Compra 20 estovalles ras)
Subministraments
(Compra roba)
Subministraments
(Lloguer carpes)
Subministraments
(13 Brodats )
Subministraments de material
divers
Subministraments
(Lloguer taules)
Subministraments
(Compra de velcro)
Subministraments
(pancartes, cartells i díptics)
Serveis
(Taller de costura)
Serveis (demostració ofici
picapedrer)
Serveis (demostració tracció
animal moderna)
Serveis
(demostració taller de torn)
Serveis (demostració elaboració
pasta fresca)
Serveis (demostració d’ofici
vidre bufat)
Serveis (demostració d’ofici de
torner)
Serveis (taller demostració amb
fang i raïm)
Serveis (degustació d’olis)
Serveis de vigilància
(control d’accés)
Serveis (inscripcions tallers
tastos per internet)

O. O. P.

177,73 €

11,27 €
13,65 €

202,65 €

C. R. S.

106,26 €

22,31 €

128,57 €

C. R. S.

96,60 €

20,29 €

116,89 €

J. M. M.

1100,00 €

231,00 €

1331,00 €

R. G. C.

132,00 €

27,72 €

159,72 €

Coaliment Penedés, S.A.U.

134,43 €

27,96 €
0,13 €

162,52 €

Tot Catering Penedès, S.L.

243,00 €

51,03 €

294,03 €

F. S. T.

17,36 €

3,64 €

21,00 €

J. C. C.

1210,20 €

254,14 €

1464,34 €

El Cosidor SCP

100,00 €

0,00 €

100,00 €

J. M. G.

450,00 €

94,50 €

544,50 €

B. T.

150,00 €

31,50 €

181,50 €

J. C. Ll. C.

200,00 €

42,00 €

242,00 €

82,65 €

17,36 €

100,01 €

F. C. S.

500,00 €

105,00 €

605,00 €

M. P. L.

550,00 €

115,50 €

665,50 €

FidelisFactu, Sociedad coop

200,00 €

42,00 €

242,00 €

À. Z. E.

250,00 €

52,50 €

302,50 €

Wakeful,S.L.

477,30 €

100,23 €

577,53 €

10,95 €

2,30 €

13,25 €

La Forja Creacions, S.L.

Montiline – 14, S.L.

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa d’import 415,27 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 432.22619, a favor de CINDEA FLORIN (CAT
CONTROL), aprovada per la Junta de Govern en sessió de data 26 de juny de 2018.
Quart.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES
DIVERSES.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses:
- Adquisició de carpetes i blocs de notes per al curs de formació sobre l’ús d’un
desfibril·lador;
- Instal·lar llum a la piscina per als actes nocturns del Guardijove;.
- Treballs amb la retro-excavadora per reparar les avaries de la xarxa municipal
d’aigües;
- Servei de suport a la llar d’infants el dia 9 d’octubre de 2018;
- Adquisició de material per a les reparacions de les avaries de la xarxa municipal
d’aigües;
- Reparació de la porta dels contenidors soterrats;
- Reparació de la porta del magatzem municipal;
- Adquisició d’una escala per col·locar al Cementiri de Sta. Maria de Bellver;
- Adquisició d’un equip Woofer de 500W per als cursos de gimnàstica, aeròbic i
zumba;
- Reparació d’una avaria d’aigua a la Carrerada i a la Rubiola;
- Treballs per reparar l’avaria de la xarxa municipal, fer paviment al C/camí de la
carrera i la Rubiola;
- Adquisició de 10 caixes planes de cartró Duo per l’Arxiu Municipal.
- Compra de gas-oil de calefacció per emplenar els dipòsits dels edificis municipals:
l’Ajuntament, el Centre Recreatiu, els vestidors de la Pista Poliesportiva, l’Escola
Font-Rúbia i la Llar d’Infants.
- Compra de gas-oil tipus “A” per als vehicles del Servei Municipal d’Aigües;
- Assessorament jurídic.
Vist que, en data 16 d’octubre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa favorablement l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses
inferiors a 3.006 euros.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a
les corresponents aplicacions pressupostàries:
Despesa
Adquisició de material
Serveis d’instal·lació elèctrica a la
piscina municipal
Reparació d’avaries de la xarxa
municipal d’aigües
Reparació d’avaries de la xarxa
municipal d’aigües
Reparació d’avaries de la xarxa
municipal d’aigües
Reparació d’avaries de la xarxa
municipal d’aigües
Serveis a la llar d’infants Els Pinells
Adquisició de material d’aigües
Adquisició de material d’aigües
Serveis de reparació contenidors
Serveis de reparació de la porta del
magatzem
Adquisició de material
Adquisició d’un equip de so
Reparació d’avaries de la xarxa
municipal d’aigües
Adquisició de material
Assessorament jurídic
Adquisició de material
Adquisició de gas-oil de calefacció
Vestidors Pista Poliesportiva
Adquisició de gas-oil de calefacció
Llar d’infants Els Pinells
Adquisició de gas-oil de calefacció
Ajuntantament
Adquisició de gas-oil de calefacció
Escola Font-Rúbia
Adquisició de gas-oil de calefacció
Centre Recreatiu
Adquisició de gas-oil de vehicles
Serveis assessorament jurídic

Proveïdor

Import total

Abacus, SCCL
M. G. B.

36,48 €
270,12 €

Aplicació
pressupostària
920-22000
337-21303

Construccions Joan Càlix , S.L.

980,00 €

161-21011

Construccions Joan Càlix, S.L.

1.120,00 €

161-21011

Construccions Joan Càlix, S.L.

612,00 €

161-21011

Construccions Joan Càlix, S.L.

2.060,00 €

161-21011

Esport i Lleure de l’Alt Penedès
Hidro Tarraco, S.A.
Subministres a Obres i Terrenys, SL
F. L. i T.
F. L. i T.

87,00 €
1.149,26 €
344,58 €
130,68 €
140,36 €

326-22611
161-22116
161-22116
1622-21000
920-21500

Ferreteria y Pinturas El Faro, SA
Electrodomèstics Guardiet, S.A.
P. Carol, S.L.

1,.512,50 €
259,00 €
1674,72 €

338-22609
341-22609
161-21011

J. C. i R.
M. J. G. B.
Ferret Casulleras, S.L.
E.S. La Granada, S.L.

139,22 €
667,60 €
16,35 €
664,86 €

920-22000
920-22604
920-22104
920-22103

E.S. La Granada, S.L.

773,46 €

326-22103

E.S. La Granada, S.L.

829,00 €

920-22103

E.S. La Granada, S.L.

1.897,58 €

323-22103

E.S. La Granada, S.L.

809,10 €

330-22103

1.948,00 €

161-22103

667,60 €

920-22604

Compañía Española de Petroleos,
S.A.
M. J. G. B.

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINTÈ.- 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 21:41 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.

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

