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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE GENER DE 2019

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 23 de gener de 2019 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.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:12 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.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals.
Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la
cessió d’ús de Cal Cintet a la Sra. M. P. D. M.
6. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, a la Sra. C. R. C.
7. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. H. G. P. del servei de
Teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor
Televida.
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8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 05/2018.
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 22/2018.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 20/2018.
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 33/2018.
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 34/2018.
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 01/2019.
14. Tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informes preceptius als organismes
afectats de l’expedient de la llicència d’obres núm. 36/2018.
15. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la
comunicació prèvia municipal d’obres núm. CPM 15/2017.
16. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la
comunicació prèvia municipal d’obres núm. CPM 09/2018.
17. Proposta d’aprovació de la baixa de la llicència municipal d’activitats, exp.
núm. 2006/03.
18. Proposta d’acceptació de la modificació d’un ajut per al finançament de les
escoles bressol, de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, per al
període 2016-2018, de la Diputació de Barcelona.
19. Proposta d’aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu per a la renovació
de la xarxa de distribució d’aigua potable en els àmbits de L’Alzinar / Santa
Maria, Cal Tarrida / Cal Roc i Serra dels Bous, al terme municipal de Fontrubí.
20. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament de gasoil per
als edificis municipals.
21. Proposta de contractació menor per a la dinamització del servei de joventut de
l’Ajuntament de Font-rubí.
22. Proposta de contractació del servei de sonorització de quatre actuacions del
XXI cicle de Cava Jazz 2019 de Guardiola de Font-rubí.
23. Proposta de contractació de quatre actuacions per al XXI Cicle de Cava Jazz
de Guardiola de Font-rubí 2019.
24. 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 LES ACTES DE
LES SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 31 de
desembre de 2018 i de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de gener de 2019, i
donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President les
declara aprovades per unanimitat.
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

SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- 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

C. D. A.

Festa particular

12/01/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

J. T. S.

Festa particular

02/03/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

P. J. G.

Festa particular

19/01/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Vist que en data 11 i 27 de desembre 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:
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Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

N. M. B.

Festa particular

22/12/2018

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

E. G. L.

Festa particular

24/12/2018

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

J. P. M.

Festa particular

25/12/2018

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. G. R.

Festa Particular

30/12/2018

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

Taxa

Fiança

Vist que en aquestes quatre 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

N. M. B.

100,00 €

E. G. L.

50,00 €

J. P. M.

100,00 €

M. G. R.

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.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET A LA SRA. M. P. D. M.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 8 de
gener de 2019, es va autoritzar a favor de la Sra. M. P. D. M. la cessió d’ús de Cal
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 4 de gener de 2019.
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Atès que, en data 7 de gener de 2019, es va comprovar que l’estat en què s’havia
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè els usuaris havien buidat un
extintor.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon
estat, i en el cas de la cessió d’ús a la Sra. M. P. D. M. no es van complir les
condicions.
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost de 36,30 euros en
concepte de l’adquisició d’un extintor, motiu pel qual no se li retornarà l’import total
de la fiança dipositada.
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.- Aprovar la liquidació a la Sra. M. P. D Mata de les despeses que ha hagut
de sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer
de Cal Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 4 de gener 2019 i
que ascendeix un total de 36,30€.
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de la
usuària i, conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva
confiscació parcial per import de 36,30 euros.
Tercer.- Procedir al retorn de 63,70 euros a la Sra. Duran, en concepte de la resta
de la fiança dipositada i no confiscada.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT PER A
MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, A LA Sra. C.
R. C.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que en data 24 de desembre de 2018, la Sra. M R. Pa. P., en representació de
la Sra. C. R. C, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Font-rubí l’atorgament de la targeta
d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de titular no conductor.
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Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H. en data 14 de gener de
2019, on proposa que es concedeixi a la Sra. C. R. C. la targeta d’aparcament per a
minusvàlids exp. núm. 08085/2019/00001/7507T amb data de caducitat 14/01/2021
en la modalitat de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per
la normativa d’aplicació.
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Concedir a la Sra. C. R. C. la targeta d’aparcament per a minusvàlids exp.
núm. 08085/2019/00001/7507T amb data de caducitat 14/01/2021, en la modalitat
de titular no conductor.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als
efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. H. G. P. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
La proposta presentada és la següent:
“En data 16 de gener de 2019 i NRE 59, la Sra. M. C. Q. G., ha sol·licitat en aquesta
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la seva mare,
Sra. H. G. P., amb motiu de la seva defunció.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data
14 de gener de 2019, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida.
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:
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Primer.- Donar de baixa a la Sra. H. G. P. del servei de teleassistència en la
modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 14 de
gener de 2019.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 05/2018.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“Atès que, en data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 05/2018) presentada pel
Sr. V. E. U., per realitzar les obres consistents en fer una tanca a la parcel·la situada
al carrer Els Pujols núm. 7 de Can Rovireta al barri de Guardiola de Font-rubí, al
municipi de Font-rubí.
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 28 de maig de 2018.
Atès que, en data 29 de novembre de 2018 i amb número de RE 1811, el Sr. V. E.
U. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació
prèvia 5/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta assessora municipal emès en data 10 de gener de 2019,
en el qual informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els
elements d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres
s’ajusten al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 2 de maig
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 al Sr. V. E. U. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
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construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 5/2018.
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.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 22/2018.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. C. R. A., en data 27
de novembre de 2018 i amb núm. de RE 1800, per tal de realitzar les obres
consistents en fer un paviment de 180m² a la finca situada al carrer de la Noguera,
núm. 14 de la urbanització de Can Castellví del municipi de Font-rubí; segons
referència cadastral 5189512CF8858N0001QL.
Vist l’informe de data 9 de gener de 2019 de l’arquitecta assessora 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. 22/2018,
presentada per la Sra. C. R. A., per tal de realitzar les obres consistents en fer un
paviment de 180m² a la finca situada al carrer de la Noguera, núm. 14 de la
urbanització de Can Castellví 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
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-

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 es portarà a un 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: 3.240,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 3.240,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 84,24 € + 16,85€ (20% de l’ICIO per
haver començat les obres sense llicència) = 101,09 €,
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 150 €, per haver començat les obres sense
llicència): 150,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 251,09 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no 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 unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
30/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. F. N. T., en data 17
d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1570, per tal de realitzar les obres consistents
en petites obres interiors de conservació de l’habitatge i annexa, aixecar tancat i
ampliar-lo, canvi de porta de la tanca i instal·lació d’una fossa sèptica a la finca
anomenada Cal Ton de Pareres i situada al barri Montjuic núm. 79 del municipi de
Font-rubí; segons referència cadastral 08084A00200035000OA.
Vist l’informe de data 17 de gener de 2019 de l’arquitecta assessora municipal
FAVORABLE a la llicència d’obres 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 l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 17 de gener de 2019.
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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; 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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 30/2018, presentada pel Sr. F. N. T., per
tal de realitzar les obres consistents en petites obres interiors de conservació de
l’habitatge i annexa, aixecar tancat i ampliar-lo, canvi de porta de la tanca i
instal·lació d’una fossa sèptica a la finca anomenada Cal Ton de Pareres i situada al
barri Montjuic núm. 79 del municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
- Aportar còpia de la documentació tècnica del tipus de fossa sèptica biològica que
s’instal·larà.
- I aportar document de compromís redactat i signat per part de la propietat, on es
compromet a realitzar únicament obres de mera conservació dels elements existents, no
duent a terme cap actuació de reforma, ni de millora o rehabilitació, les quals impliquin una
consolidació de la masia i annexa existent, donant compliment a l’informe favorable de la
Gerència de Serveis i d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona.

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.
- 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.
- Sempre i quan el moviment de terres estiguin a menys de 100 metres d’un torrent, riera o
riu i d’acord amb el Real Decret 849/1986, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic,
en zona de policia, per a l’execució de qualsevol obra o treball caldrà autorització
administrativa prèvia de l’Organisme de conca, independentment de qualsevol altra que hagi
de ser atorgada pels diferents òrgans de les administracions públiques.
- I donat que la documentació aportada contempla la col·locació d’una fossa sèptica
biològica per tal d’eliminar l’antic pou mort, aquesta haurà de seguir la instrucció tècnica que
marca l’ACA.
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Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST: 6.825,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 9.000,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 234,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 54,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 300,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable amb un mínim de
120€): 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 unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
33/2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. R. LL. P., en data 6 de
novembre de 2018 i amb núm. de RE 1672, per tal de realitzar les obres consistents
en la pavimentació del pati de l’habitatge anomenat Cal Jan Llopet i situat al barri
Montjuic núm. 32 del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
08084A037000090000OK.
Vist l’informe de data 9 de gener de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres 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 l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 17 de gener de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS 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:
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

Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 33/2018, presentada per la Sra. R. LL. P.,
per tal de realitzar les obres consistents en la pavimentació del pati de l’habitatge
anomenat Cal Jan Llopet i situat al barri Montjuic núm. 32 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la realització
de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el Real Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Així mateix es donarà compliment al RD 210/2018, de 6 d’abril, que aprova el
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al
DOGC de 16/04/2018.
I 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: 2.100,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 54,60 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 116,60 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 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 unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
34/2018.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. M. en nom i
representació de M. M. J. I A, C.B., en data 12 de novembre de 2018 i amb núm. de
RE 1717, per tal de realitzar les obres consistents en la reconstrucció d’un mur a la
finca de Cal Ton de Pareres al barri Montjuic núm. 79 del municipi de Font-rubí;
segons referència cadastral 08084A002000350000OA.

Vist l’informe de data 9 de gener de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
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Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 17 de gener de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS 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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 34/2018, presentada per M. M. J. I A.,
C.B., per tal de realitzar les obres consistents en la reconstrucció d’un mur a la finca
de Cal Ton de Pareres al barri Montjuic núm. 79 del municipi de Font-rubí.
• CONDICIONS DE LLICÈNCIA:
En cas de fer un mur de contenció de pedra seca nou, caldrà aportar projecte tècnic
signat per tècnic competent, tal i com preveu l’art.21.1 de les vigents NNSS de
planejament, aprovades definitivament per la CUB de data 18/10/2000.
• 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.
Caldrà que la runa o restes que resultin de les obres es 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.
Les obres no es podran iniciar sense l’informe favorable de Diputació de
Barcelona com a gestor de la carretera BP2126.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST: 1.150,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 29,90 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,00 € (MÍNIM)
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

PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 91,90 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 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 unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
1/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. C. M., en data 11 de
gener de 2019 i amb núm. de RE 34, per tal de realitzar les obres consistents en la
construcció d’una piscina descoberta a la masia anomenada Ca l’Escalló i situada al
barri la Massana núm. 9 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral
08084A026000390000OK i segons projecte tècnic redactat i signat per l’arquitecta
tècnica G. C. S. i amb número de visat AZS614.
Vist l’informe de data 16 de gener de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres 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 l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 17 de gener de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS 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.- Aprovar la llicència d’obres núm. 1/2019, presentada pel Sr. J. C. M., per tal
de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta a la
masia anomenada Ca l’Escalló i situada al barri la Massana núm.9 del municipi de
Font-rubí.
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Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
- D’acord amb l’art.11.c del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16
d'abril), caldrà aportar DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ QUE SIGUI SIGNAT PER UN GESTOR DE
RESIDUS AUTORITZAT per tal de garantir la correcte gestió dels residus separats per tipus. En
aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i l’IMPORT REBUT EN
CONCEPTE DE DIPÒSIT PER A LA POSTERIOR GESTIÓ, que s’ha de fixar, per a tots els residus
de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos a l’estudi de gestió, amb un mínim
de 150 euros.
- Aportar certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic competent.
- I fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.

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: 9.243,70 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 12.410,50 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 322,67 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 74,46 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 409,13 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 124,11 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): A dipositar al
Gestor autoritzat

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D’INFORMES
PERCEPTIUS ALS ORGANISMES AFECTATS DE L’EXPEDIENT DE LA
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 36/2018.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres (LUM 36/2018) presentada per la Sra. N. G.
D. i el Sr. J. A. M. M., en data 21 de desembre de 2018 i NRE 1901, per realitzar les
obres consistents en la rehabilitació de la masia del Romeu situada al barri Montjuic
núm. 28-30 del 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

Vist l’informe emès per l’arquitecta assessora en data 9 de gener de 2019.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 14 de gener de 2019, sobre
la tramitació d’un expedient de rehabilitació.
Vist el que disposa l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 51 del Decret 64/2014 de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sotmetre a informació pública l’expedient de llicència d’obres núm. 36/2018,
presentat per la Sra. N. G. D. i el Sr. J. A. M. M., per realitzar les obres consistents
en la rehabilitació de la masia del Romeu situada al barri Montjuic núm. 28-30 del
municipi de Font-rubí, durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació de l’anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de premsa periòdica i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
SEGON.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de les
llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat
que una disposició n’autoritzi un de més llarg.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT
DE L’EXPEDIENT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL D’OBRES EXP.
NÚM. CPM 15/2017.
La proposta presentada davant de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“En data 22 d’agost de 2017 la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. M. S.
l’aprovació de la comunicació prèvia municipal (CPM 15/2017) per realitzar les obres
consistents en col·locar un aplacat de pedra al lateral de l’entrada del pàrquing
(aprox. 18m²), a la finca situada al Passeig de Font-rubí núm. 10 de Can Rovireta, al
municipi de Font-rubí.
En data 28 d’agost de 2017 el Sr. J. M. S. va realitzar el pagament dels
corresponents tributs.
En data 4 de gener de 2019 i amb NRE 12, el Sr. J. M. S. va presentar un escrit en
aquesta Corporació comunicant que no es duria a terme les obres sol·licitades i que
es procedís a l’arxivament d’aquest expedient.
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Atès que, segons inspecció ocular per part dels serveis tècnics municipals, en data
10 de gener de 2019, no consta que hagi realitzat les obres.
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Declarar al Sr. J. M. S. desistit del procediment de concessió de
comunicació prèvia exp. núm. 15/2017, sense que això comporti la renúncia dels
drets que li puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Aprovar la devolució de l’import 50,80 euros pagats en concepte de l’impost
de construccions, instal·lacions i obres - ICIO i de l’import de 120,00 euros en
concepte d’aval de garantia.
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos
pertinents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL D’OBRES EXP. NÚM.
CPM 09/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor
literal següent:
“En data 26 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. L. R. S.
l’aprovació de la comunicació prèvia municipal (CPM 09/2018) per realitzar les obres
consistents en reparar la teulada de l’habitatge anomenat Cal Sala núm. 1 del barri
de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
En data 12 de novembre de 2018 i amb NRE 1721, el Sr. L. R. S. va presentar un
escrit en aquesta Corporació comunicant que no es duria a terme les obres
sol·licitades i que es procedís a l’arxivament d’aquest expedient.
Atès que, segons inspecció ocular per part dels serveis tècnics municipals, en data
10 de gener de 2019, no consta que hagi realitzat les obres.
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Atès que no consta que el Sr. R. hagi pagat la liquidació dels tributs aprovada per la
Junta de Govern en data 26 de juny de 2018.
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Declarar al Sr. L. R. S. desistit del procediment de concessió de
comunicació prèvia exp. núm. 9/2018, sense que això comporti la renúncia dels drets
que li puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Modificar la liquidació de tributs aprovada per la Junta de Govern en sessió
de data 26 de juny de 2018, restant com a únic concepte a liquidar la taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme,
regulada en l’ordenança fiscal núm. 18 de l’Ajuntament de Font-rubí, per import de
45,00 euros, de conformitat amb llur article 6è, punt 3r.
Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos
pertinents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’ACTIVITATS, EXP. NÚM. 2006/03.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Antecedents
1. En data 20 de juny 2006 es va legitimar, mitjançant acord de la Junta de Govern
Local, l’activitat innòcua dedicada a despatx professional situada al Passeig Fontrubí, núm. 10 de Can Rovireta a favor del senyor J. M. S.
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus
efectes, atès que el senyor J. M. S., en data 4 de gener de 2019, ha sol·licitat que es
doni de baixa l’expedient d’activitat de referència, aportant per justificar-ho la
resolució de la baixa de l’Agència Tributària.
Consideracions legals
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1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els
casos en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que
habiliten per al funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que
estiguin subjectes a condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes
finalitzen per les causes previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben
la renúncia voluntària per part del titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós
per qualsevol causa.
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en
aplicació de l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta
de Govern Local, per Resolució 35/2015, de 19 de juny.
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar la pèrdua dels efectes de la Llicència Municipal d’Activitats,
expedient número 2006/03, corresponent a l’activitat innòcua dedicada a despatx
professional, situada al Passeig Font-rubí núm. 10 de Can Rovireta, actualment
titularitat del senyor J. M. S., per les raons exposades a l’antecedent segon
d’aquesta resolució.
SEGON.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior
serà executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació,
termini que té la consideració de període d’audiència per tal que la persona
interessada pugui manifestar el que consideri convenient. Si es formulen
al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà suspesa fins a la seva resolució i
notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà immediatament executiva.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’UN AJUT PER
AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL, DE TITULARITAT MUNICIPAL
DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PEL PERÍODE 2016-2018, DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Atès que, en data 30 de maig de 2018, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al finançament
de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel
període 2016-2018.
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Atès que, l’ajuntament de Font-rubí va sol·licitar un ajut per al finançament de la llar
d’infants municipal Els Pinells.
Atès que, el dijous dia 8 de novembre la Diputació de Barcelona va aprovar la
resolució de concessió d’aquests ajuts, tot i que encara no s’havien publicat els
imports que s’atorguen a cada ajuntament.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts era necessària l’acceptació
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació, en el termini
de 7 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la
Província, l’Ajuntament de Font-rubí va aprovar el tràmit en la Junta de Govern Local
de data 13 de novembre de 2018 i es va comunicar a la Diputació de Barcelona el 16
de novembre de 2018.
Donat que, en data 10 de gener de 2019 i per mitjà del Portal de Tràmits, la
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona ha comunicat la
modificació de l’import concedit en la resolució del 8 de novembre de 2018, passant
a ser de 14.440,93 euros, en comptes dels 13.499,09 euros concedits inicialment.
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.- Acceptar la modificació del recurs econòmic atorgat per la Gerència de
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona per al finançament de les escoles
bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 20162018.
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest
recurs econòmic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
POTABLE EN ELS ÀMBITS DE “L’ALZINAR/SANTA MARIA”, “CAL
TARRIDA/CAL ROC” I “SERRA DELS BOUS”, AL TERME MUNICIPAL DE FONTRUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
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“Atesa la necessitat de renovar part del tram de la xarxa de distribució d’aigua
potable, en concret, el que va de l’Alzinar a Santa Maria, de Cal Tarrida a Cal Roc i
el de la Serra dels Bous, donat que les canonades són d’un material que no
compleix la normativa actual i que, pel desgast dels anys, s’ocasionen moltes avaries
i fuites d’aigua.
Atès que, en data 30 d’octubre de 2018, la Junta de Govern aprovà inicialment el
Projecte per a la renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable en els àmbits
“L’Alzinar/Santa Maria”, “Cal Tarrida/Cal Roc” i “Serra dels Bous” redactat per CREA
IDEA LAB, SL., per un import de 9.500,00 euros i 1.995,00 euros d’IVA.
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de trenta dies,
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14
de novembre de 2018, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7746
de data 13 de novembre de 2018, al tauler d’anuncis de la Corporació (entre els dies
7 de novembre i 31 de desembre de 2018) i en la pàgina web municipal www.fontrubi.org des del dia 7 de novembre de 2018.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap
reclamació ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria de data
11 de gener de 2019 que consta al corresponent expedient administratiu.
Vista la regulació establerta en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el ROAS, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, es proposa a la Junta de Govern l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte per a la renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable en els àmbits “L’Alzinar/Santa Maria”, “Cal Tarrida/Cal
Roc” i “Serra dels Bous” redactat per CREA IDEA LAB, SL., per un import de
9.500,00 euros i 1.995,00 euros d’IVA.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als
efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PELS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. M02-2019 I
G16/2019).
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La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu a continuació:
“Atès que, és necessària la contractació de subministrament de gasoil per a poder
tenir una bona climatització a diversos edificis municipals, durant la temporada
hivernal.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient,
PETROMIRALLES, SL., SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA. (PETROCAT) i
ESTACIÓ DE SERVEI DE LA GRANADA DEL PENEDÈS, SL., segons criteri tècnic,
l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha
estat SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA. (PETROCAT) per un import de
0,5464 euros per litre i 0,1147 euros per litre d’IVA.
Atès que, en data 16 de gener de 2019, 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 de gener de 2019, 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 el subministrament de 7.000 litres de gasoil a SOCIETAT
CATALANA DE PETROLIS, SA. (PETROCAT), per un import de 0,5464 euros per
litre de gasoil i 0,1147 euros per litre d’IVA, que ascendeix a l’import de 3.824,80
euros i 802,90 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar l’import total de 4.627,70 euros, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 323-22103, 326-22103, 330-22103 i 920-22103 del vigent
pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
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

QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
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.
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DEL
SERVEI DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ .
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar una persona per a
portar a terme la dinamització del servei de joventut, i així poder atendre les
necessitats específiques de la població jove en els seus àmbits d’interès (oci,
educació, informació juvenil, participació, salut, ... ) i pel bon funcionament del local
de joves municipal “La Barraca”.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS,
segons consta a l’expedient, que ha presentat la següent oferta corresponent a la
tasca d’un dinamitzador per dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 5 de la tarda a
8 del vespre (12 hores setmanals):

- L’import del servei és de 16,83 euros/hora i 1,68 euros/hora d’IVA.
(en el cas que un dels dies establerts sigui festa, aquest es descomptarà de la factura mensual).

Atès que, en data 11 de gener de 2019, 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 14 de gener de 2019, 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:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a la dinamització del servei de
joventut, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS (NIF B65026775), per l’import que es
detalla a continuació, amb un màxim anual de 9.091,00 euros i 909,00 euros d’IVA.:
- Un dinamitzador que prestarà els seus serveis els dilluns, dimecres, divendres i
dissabtes de 5 de la tarda a 8 del vespre (12 hores setmanals), del mes de febrer al
mes de desembre de 2019;
- L’import del servei és de 16,83 euros/hora i 1,68 euros/hora d’IVA (en el cas que un
dels dies establerts sigui festa, aquest es descomptarà de la factura mensual).
SEGON.- L'objecte del contracte actual és de serveis per a la dinamització del servei
de joventut. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 98000000-3.
TERCER.- Aprovar la despesa de 10.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 337-22799 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació mensual, 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.
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
DE
SONORITZACIÓ DE QUATRE ACTUACIONS DEL XXI CICLE DE CAVA JAZZ
2019 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ.
La proposta que et sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent
tenor literal:
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de
sonorització per a quatre esdeveniments/actuacions que es duran a terme dins del
XXI Cicle de Cava Jazz 2019, els dies 19 de gener, 23 de febrer, 23 de març i 13
d’abril; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i
Agermanament de data 17 de gener de 2019.
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba
regulada als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Vista l’oferta presentada pel Sr. A. R. S., ARTENVIU, pel que fa al servei de
sonorització de quatre actuacions del XXI Cicle de Cava Jazz que inclou un equip de
so, el muntatge i desmuntatge, transport, un tècnic de so i un tècnic auxiliar, que
ascendeix a 450,00 euros més IVA per a cada actuació, el que suposa una despesa
de 1.800,00 euros i 378,00 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Contractar amb A. R. S., ARTENVIU el servei de sonorització de quatre
actuacions del XXI Cicle de Cava Jazz que inclou un equip de so, el muntatge i
desmuntatge, transport, un tècnic de so i un tècnic auxiliar, per un import total de
1.800,00 euros i 378,00 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 2.178,00 euros
(IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609.
Tercer.- Notificar l’acord a l’ interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
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.
VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE QUATRE ACTUACIONS
PER EL XXI CICLE DE CAVA JAZZ DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2018.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis
artístics de diferents grups de jazz per a les següents actuacions per al XXI Cicle de
Cava Jazz 2019, els dies 19 de gener, 23 de febrer, 23 de març i 13 d’abril; d’acord
amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de
data 17 de gener de 2019:
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-

“Velvet Candles”, 19 de gener de 2019.
“Dixieland Preachers”, 23 de febrer de 2019.
“The Black Barbies”, 23 de març de 2019.
“The Rythm Treasures”, 13 d’abril de 2019.

Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de
músics i d’orquestres (CPV 92312100-2) es troba regulada als articles 25.1.a.1r i 26
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; i qualificats com
a contractes privats.
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació,
en defecte de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I
del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restant normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes
de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant
als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant,
també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta als articles 17,
308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Vistes les següents ofertes presentades:
-

Velvet Candles: 1.848,00 euros i 388,08 euros d’IVA.
Dixieland Preachers : 693,00 euros i 145,53 euros d’IVA.
The Black Barbies: 1.347,50 euros i 282,98 euros d’IVA.
The Rythm Treasures: 1.078,00 euros i 226,38 euros d’IVA.

Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a una despesa total de
4.966,50 euros i 1.042,97 euros d’IVA en l’aplicació pressupostària 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació del grup musical Velvet Candles, amb
l’empresa Black Music Productions, S.L, amb NIF: B6617284, per al dia 19 de gener
de 2019, amb un cost de 1.848,00 euros i 388,08 euros d’IVA.
Segon.- Aprovar la contractació del grup musical Dixieland Preachers, amb
l’empresa Actura, S.L., amb NIF: B65758427, per al dia 23 de febrer de 2019, amb
un cost de 693,00 euros i 145,53 euros d’IVA.
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Tercer.- Aprovar la contractació de l’actuació del grup musical The Black Barbies,
amb l’empresa Taller de Músics Management S.L, amb CIF: B60714599, per al dia
23 de març de 2019, amb un cost de 1.347,50 euros i 282,98 euros d’IVA.
Quart.- Aprovar la contractació de l’actuació del grup musical The Rythm Treasures,
amb l’empresa Black Music Productions, S.L, amb NIF: B-6617284, per al dia 13
d’abril de 2019, amb un cost de 1.078,00 euros i 226,38 euros d’IVA.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import total de 6.009,47
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609.
Sisè.- Notificar l’acord als interessats.
Setè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Vuitè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector
públic.”
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, dos
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’alta del servei de
teleassistència i d’una proposta de modificació de l’import d’una contractació.
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.
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. M. À. M.
R. DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA
I
SERVIDOR
TELEVIDA-SERVEIS
SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada davant aquest òrgan de govern és la que es transcriu a
continuació:
“En data 5 de desembre de 2018 i NRE 1840, la Sra. M. À. 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
17 de gener de 2019, en el qual informa que la Sra. M. À. M. R. viu amb la seva
germana, ambdues solteres i sense fills ni familiars directes que les ajudin en les
activitats diàries, i per tant, reuneixen tots i cadascun dels requisits per accedir al
servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació de Barcelona i
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Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, en el tipus A per a la Sra. M. À. M. i la
modalitat tipus B per a la seva germana R. M.
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.- Donar d’alta a la Sra. M. À. M. R. del servei de teleassistència en la
modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris, en la modalitat tipus A per a la Sra. M. À. M. i la modalitat tipus B per
a la germana R. M., atès que reuneixen 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 17 de gener de 2019.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’IMPORT DEL SISTEMA DE VÍDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I
TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU MANTENIMENT ADJUDICAT A L’EMPRESA
VITEL, SA.
La proposta que es sotmet a la Junta de Govern és la següent:
“Atès que la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Font-rubí, en sessió de data
16 d’octubre de 2018, va aprovar l’adhesió 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) del Consorci Català pel
desenvolupament Local i l’Associació Catalana de municipis i comarques.
Atès que l’empresa adjudicatària per a la contractació del sistema de vídeo acta,
equips de gravació i transmissió d’actes va ser 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

QUANTITAT

PREU UNITARI

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
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TOTAL DESPESA AMB IVA

13.846,62 euros

Donat que l’import del software de gravació, gestió i signatura digital s’ha detectat
que és erroni, ja que el preu unitari és de 2.785,50 euros i no de 2.785,00 euros com
es va indicar en la contractació.
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 aprova el nou import de contractació del
sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d’actes que es detalla 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

2.785,50 euros

2.785,50 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
11.443,99 euros
13.847,23 euros

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 11.443,99
euros i 2.403,24 euros d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any
2019, a càrrec de l’aplicació pressupostària 920-62600.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària VITEL, SA.
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-SISÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

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

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:24 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.
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