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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 16 DE MARÇ DE 2021
De forma telemàtica, el dia 16 de març de 2021 es reuneix la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
en sessió ordinària i telemàtica, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i
LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de Recursos
Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora d’Ensenyament i
de Patrimoni.
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de Promoció
Econòmica i Turisme.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY,
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
La present sessió de la Junta de Govern es du a terme de forma telemàtica (plataforma zoom),
de conformitat amb el que disposa l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, on s’habilita que les sessions dels òrgans
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i
telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal
funcionament del règim presencial de les sessions. La situació excepcional ve fonamentada
pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori
de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària
provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre,
pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel
SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de
novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i per la Resolució SLT/612/2021,
de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:56 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,
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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.
5.
6.
7.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 15 del mòdul de Montjuic.
Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 141/2020.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 30/2021.
Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de la fiança de
l’expedient de llicència d’obres núm. 264/2020.
8. Comunicació prèvia, annex III, expedient 2020/02 (ACT-2000/08), adequació activitat
taller de reparació d’automòbils i remolcs.
9. Comunicació prèvia del canvi de titularitat de activitat taller de reparació d’automòbils
i remolcs, exp. 2020/03 (ACT-2000/08).
10. Proposta d’aprovació del contracte menor per a l’adquisició de material de serralleria
preparatori per a la construcció de l’edifici d’habitatges d’ús social (exp. M08-2021 i
G76/2021).
11. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de març de
2021, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President la sotmet
a votació.
I sotmesa l’acta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 15 DEL MÒDUL DE
MONTJUIC.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J. B. G., en data 8 de març de 2021 i amb registre
d’entrada núm. 372, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al mòdul situat
al barri de Montjuic.
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019,
de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 15 de propietat municipal al mòdul instal·lat al barri de
Montjuic, al Sr. J. B. G., per rebre el correu postal.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de concessió
de la bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf cinquè de
l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, per a
l’organització d’un casament civil, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex
d’aquest acord.
Segon.- Liquidar el preu públic corresponent per a l’ esmentada cessió, de conformitat amb
el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Preu
públic

fiança

Cristina Suja Lopez

Casament
Civil

16/03/2021

Sala de Plens

110,00 €

0,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 141/2020.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A. LL. T., en data 15 d’abril de 2020
i amb núm. de RE 450, per tal de realitzar les obres consistents en el tancament de separació
darrera la nau, amb bloc de formigó, d’aproximadament 40ml i 1,80ml d’alçada de promig
situada a la zona de la nau del Trull de l’oli al nucli urbà de les Casetes d’en Raspall del
municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 9473402CF8897S0001SE. I segons projecte
tècnic redactat i signat per l’arquitecte J. A. A.
Vist els requeriments de documentació fets en data 21 d’abril de 2020 i NRS39, el 30 de juny
de 2020 i NRS429 i el 21 d’octubre de 2020 i NRS699, i que el titular va donar resposta amb
la documentació aportada una part en data 9 de juny de 2020 i NRE668 i l’altra en data 17 de
gener de 2021 i NRE60.
Vist l’informe de data 4 de març de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la llicència
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta
Corporació, de data 11 de març de 2021.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 141/2020, presentada pel Sr. A. LL. T., per tal de
realitzar les obres consistents en el tancament de separació darrera la nau, amb bloc de
formigó, d’aproximadament 40ml i 1,80ml d’alçada de promig situada a la zona de la nau del
Trull de l’oli al nucli urbà de les Casetes d’en Raspall 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.
- 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: 11.228,99 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 11.228,99 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 291,95 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 67,37 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 371,32 €
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AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en “sòl urbà”): 224,58 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): Certificat del
tècnic justificant que els residus que es generen, es quedaran a l’obra.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 30/2021.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. L. S. R., en data 18 de gener de
2021 i amb núm. de RE 64, per tal de realitzar les obres consistents en fer un mur de pedra
seca al marge existent, d’uns 40ml a la finca anomenada Cal Laureà i situada al barri de
Guardiola de Font-rubí núm. 2 del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral
08084A026000270000OY.
Vist l’informe de data 10 de març de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la llicència
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta
Corporació, de data 11 de març de 2021.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 30/2021, presentada pel Sr. L. S. R., per tal de
realitzar les obres consistents en fer un mur de pedra seca al marge existent, d’uns 40ml a la
finca anomenada Cal Laureà i situada al barri de Guardiola de Font-rubí núm. 2 del municipi
de Font-rubí.
Condicions de llicència d’obres:
En cas de realitzar-se un mur de contenció de terres, caldrà aportar projecte tècnic i assumeix
tècnic signat per tècnic competent, d’acord amb l’art.21.1 de les vigents NNSS de planejament
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18/10/200.
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
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-

-

el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència
d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.000,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 3.000,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 78,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 128,00 €
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 (150,00 € aval mínim) = 0,00 € Ja que
és pedra seca i no es generarà runa.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I
RETORN DE LA FIANÇA DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 264/2020.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, la Sra. E. C. S., en
data 14 de juliol de 2020, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 264/2020), per realitzar
les obres consistents en la reforma interior de l’habitatge situat al carrer Les Casetes d’en
Raspall núm. 26 del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada
en data 1 de setembre de 2020, va concedir la corresponent llicència d’obres majors.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança
de garantia de l’obra, per import de 150,42 €, la qual va ser ingressada al compte corrent de
la Corporació en data 3 de setembre de 2020.
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Atès que, en data 21 de febrer de 2021 i amb número de registre d’entrada 295, la Sra. E. C.
S. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació i devolució de la fiança
dipositada de l’esmentada obra.
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 1 de març de 2021, a la
concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al projecte
tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta
de Govern celebrada en data 1 de setembre de 2020. Per tot això, proposa a la Corporació la
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució de la fiança de les obres dels
serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 150,42€.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 10 de març de 2021.
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió
celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm.
86/2019, de data 20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta,
per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de la reforma interior de l’habitatge situat
al carrer Les Casetes d’en Raspall núm. 26 del municipi de Font-rubí, sol·licitada per la Sra.
E. C. S., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense
perjudicis a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 6.900,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 7.520,79 €
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 7,52 €

Tercer.- Aprovar la devolució a la Sra. E. C. S. de la fiança dipositada en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 150,42 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres
núm. 264/2020.
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VUITÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III, EXPEDIENT 2020/02 (ACT 2000/08),
ADEQUACIÓ ACTIVITAT TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS I REMOLCS.
La proposta presentada és la següent:
“Antecedents de fet
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1. En data 2 d’octubre de 2001, la Comissió de Govern va concedir el permís municipal
ambiental al Sr. J. M. S. B., per a l’exercici d’una activitat dedicada a taller de reparació
d’automòbils i remolcs situada al carrer La Carrerada núm.15 de Can Rovireta d’aquest terme
municipal, expedient municipal ACT-2000/08. Però en el mateix acord es va condicionar
l’eficàcia del permís al compliment de una sèrie de mesures i requisits, entre el que es preveia
que en cap cas aquest acord era suficient per tal de posar en marxa el funcionament de
l’activitat, la qual cosa requerirà el previ control inicial de l’Ajuntament, el qual podrà donar lloc
a la concessió de la llicència d’obertura i funcionament de l’establiment si es comprova que la
instal·lació s’adequa als requisits i condicions imposades per mitjà de la present resolució. No
consta en la documentació obrant en aquesta Corporació que el Sr. S. sol·licités la visita de
comprovació i ni es va concedir la llicència d’obertura i funcionament de l’establiment.
2. En data 15 de juliol de 2020 i NRS488, arran d’una queixa veïnal, es va ordenar al titular la
paralització i clausura de l’activitat fins que no es tramités l’actualització de la comunicació
prèvia ambiental de l’activitat segons la normativa actual, atès la manca dels tràmits finals
esmentats en el punt anterior. Posteriorment, en data 14 d’agost de 2020 i NRE 1021, el 9 de
setembre de 2020 i NRE 1120, el 7 d’octubre de 2020 i NRE 1251 i el 15 de febrer de 2021 i
NRE 248 el Sr. J. M. S. B. va aportar la documentació requerida. Segons documentació
presentada per l’enginyer tècnic industrial Delfí López Llinàs.
3. En data 18 de febrer de 2021 l’enginyer assessor municipal emet informe de suficiència
favorable a la comunicació prèvia abans esmentada segons projecte presentat.
Fonaments de dret
- La present activitat està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials
Les comunicacions prèvies estan sotmeses al pagament d’una taxa, d’acord amb l’Ordenança
Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls posteriors a l’inici de les
activitats. La taxa per a les comunicacions prèvies d’activitats, ascendeix a 489,18 euros.
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, sobre les
comunicacions prèvies i amb el Decret d’Alcaldia 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
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Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’adequació de l’activitat de taller de reparació
d’automòbils i remolcs, expedient 2020/02 i núm. ACT-2000/08, a nom de J. M. S. B., subjecta
al Règim de Comunicació prèvia - Annex III - i ubicada al carrer La Carrerada núm. 15 de Can
Rovireta d’aquest municipi.
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions
que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de
comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. Qualsevol canvi substancial o
ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el present acord.
Tercer.- L’activitat haurà d’ajustar el seu funcionament a les condicions i mesures correctores
assenyalades a continuació:
- Les assenyalades al projecte tècnic i la resta de la documentació presentada.
- L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el projecte tècnic i
la documentació que l’acompanya.
- S’instal·larà la maquinària separada dels murs i parets mitgeres, i sobre bancades o
elements que impedeixin la transmissió de vibracions als locals propers.
- L'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i
tècniques que hagin lliurat les certificacions.
- La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius
- Les modificacions de les activitats de l’annex III s’han de comunicar a l’ajuntament.
- L’activitat s’inclourà en el pla de verificació d’activitats, previst en la Llei 16/2015 del 21 de
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Quart.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que ascendeix a
489,18 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats.
Quota fixa .............................................................................................
Quota variable règim comunicació 144,59 m2 x 2 €/m2 .....................
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat.”

200,00 €
289,18 €
--------------489,18 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
NOVÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA DEL CANVI DE TITULARITAT DE L’ACTIVITAT TALLER
DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS I REMOLCS, EXP. 2020/03 (ACT 2000/08).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Atès que, amb data 26 de novembre de 2020 (NRE 1573) el Sr. J. M. S. B., en nom i
representació de AGROINDUSTRIALS SABATÉ, S.L. va presentar una instància demanant
que es prengui coneixement del canvi de nom del permís ambiental municipal concedit al Sr.
J. M. S. B. per la Comissió de Govern en sessió de data 2 d’octubre de 2001 per a l’exercici
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de l’activitat dedicada al taller de reparació d’automòbils i remolcs, núm. d’exp. ACT 2000/08,
a la finca situada al carrer La Carrerada núm. 15 de Can Rovireta d’aquest municipi, adjuntant
la documentació requerida per a aquest tràmit.
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 18 de febrer de 2021, on informa
que la documentació presentada es considera correcta i suficient per al normal funcionament
de l’activitat, que dona lloc a que la Junta de Govern es doni per assabentada de l’adequació
de l’esmentada activitat; i on també informa que la documentació presentada és correcta i
suficient per a considerar comunicat el canvi de titularitat de l’activitat, atès que es mantenen
els requisits que propiciaren la concessió del permís ambiental municipal de l’activitat i que
compleix amb els requisits legals d’una comunicació prèvia d’una activitat inclosa en l’Annex
III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert en els articles
72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i d’acord amb el que preveu el Decret de l’alcaldia núm. 86/2019,
de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a
aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de taller de reparació
d’automòbils i remolcs, classificada en l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
subjecte a règim de comunicació, núm. d’exp. 2020/03 (ACT 2000/08), instal·lada a la finca
situada al carrer La Carrerada núm. 15 de Can Rovireta d’aquest municipi, que consta a nom
de Sr. J. M. S. B. i que passa a nom de AGROINDUSTRIALS SABATÉ, S.L., amb les mateixes
condicions del permís ambiental originari i la comunicació prèvia exp. 2020/02.
Segon.- Aprovar la liquidació de la corresponent taxa per la tramitació de l’exp. 2020/03 (ACT
2000/08) del canvi de nom, d’acord amb l’article 6.13 de l’Ordenança Fiscal núm. 8, per import
de 100,00 euros.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A L’ADQUISICIÓ DE
MATERIAL DE SERRALLERIA PREPARATORI PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
D’HABITATGES PER A ÚS SOCIAL (EXP. M08-2021 I G76/2021).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, és necessària la contractació menor per a l’adquisició de material de serralleria per
als treballs preparatoris per a la construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social, per tal de
poder iniciar l’actuació.
Atès que, s’ha sol·licitat pressupost a dues empreses, segons consta a l’expedient,
SERRALLERIA PERE MIQUEL i SERRALLERIA XAVIER CUSCÓ, i que, segons criteri tècnic,
l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat
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SERRALLERIA XAVIER CUSCÓ per un import de 14.943,94 euros i 3.138,23 euros d’IVA,
d’acord amb el detall següent:
REFERÈNCIA
5EAS005
6EA1S005
1 P44C-DP2K

DESCRIPCIÓ MATERIAL
5 platines 730x470x30 amb 4 perns corrugat 25 a 750 de llar. (Treball
i muntat al taller)
3 platines 670x450x30 amb 4 perns corrugat 25 a 750 de llar. (Treball
i muntat al taller)
Pilars formats per peça composta en perfils laminats en calent sèrie
HEB
TOTAL, SENSE IVA

IMPORT
910,18 euros
500,07 euros
13.533,69 euros
14.943,94 euros

Atès que, en data 9 de març de 2021, 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 de març de 2021, 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 contracte menor per a l’adquisició de platines i pilars per als fonaments
de la construcció de l’edifici d’habitatges d’ús social a SERRALLERIA XAVIER CUSCÓ
(XAVIER CUSCÓ ORTEGA), amb NIF 77314792Q, per un import de 14.943,94 euros i
3.138,23 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició de material de serralleria. El codi CPV
és 44110000-4 (materials de construcció).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 18.082,17
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-63200 del vigent pressupost.
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donat que l’actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona,
l’ajuntament ha de disposar de la factura electrònica del subministrament, com a molt tard, el
18 de març de 2021.
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SETÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies.
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VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
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, quatre 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
dos expedients urbanístics atès el termini legal previst per a resoldre un expedient de llicència
urbanística; a la rectificació d’un import d’adjudicació i a l’assegurança d’un vehicle municipal.
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.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 14/2019.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. V. F., en data 2 de maig de 2019
i amb núm. de RE 663, per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de terres
per la millora de la finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 8,
parcel·les 30a, b, c, e i 31a, d’una superfície aproximada de 38.000m² (3,80Ha), d’acord amb
el cadastre de béns immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no
urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referències cadastrals
08084A008000310000OL i 08084A008000300000OP i d’acord amb el projecte tècnic redactat
i signat per l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T.
Vist l’informe de data 9 de març de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la llicència
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist que, en data 13 de març de 2021, la Sra. M. G. T. F. comunica a aquesta Corporació que
és l’actual hereva de les parcel·les 30 i 31 del polígon 8 del municipi de Font-rubí, i sol·licita
que se li transmeti la titularitat de l’expedient urbanístic núm. 14/2019, fins ara a nom del seu
difunt marit, J. V. F.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta
Corporació, de data 15 de març de 2021.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el
Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 14/2019, presentada per la Sra. M. G. T. F., per tal
de realitzar les obres consistents en fer un moviment de terres per la millora de la finca
agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 8, parcel·les 30a, b, c, e i
31a, d’una superfície aproximada de 38.000m² (3,80Ha),, al municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència de moviment de terres caldrà:
-

Aportar una còpia a paper i que la propietat signi tots els plànols.

Però condicionada al compliment del que disposa:
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la
part de les parcel·les 30a, b, c, e i 31a, del polígon 8 del cadastre de rústica.
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de
Font-rubí:
- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les
precaucions pertinents en relació al paisatge.
- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà
de mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny.
- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les
aigües, caldrà presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran
afectades les finques colindants ni els terrenys situats aigües avall.
- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement
horitzontals.
- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els
talussos s’hauran de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es
podran utilitzar materials d’obra.
- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el
traçat dels camins existents i les línies d’instal·lacions existents.
3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents
fefaents, serà de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts.
Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents:
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin
conreats amb conreu anual.
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia
perpendicular al camí.
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén aquesta
quan l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí.
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els
camins de la xarxa bàsica, i de 3,5 m, en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta
franja de protecció no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals d’instal·lació...
4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la.
Per tant, caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí
contigu.
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari,
caldrà tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert
en el punt 1.d de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
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6.- Caldrà donar compliment al DECRET d’Autorització del moviment de terres a la carretera
BP-2126, al terme municipal de Font-rubí (Exp. 2021/0001859), de la Gerència Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
7.- Caldrà donar compliment a l’AUTORITZACIÓ MOVIMENT DE TERRES PER PLANTACIÓ
VINYA, TM FONT-RUBÍ, emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 1 de març de 2019.
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets
o excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre
tipus de documentació.
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de
Cultura i adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article
51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA,
...) o altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de
clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a
l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 205,00€ (3,80 Ha)
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2021 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una hectàrea i 35
EUR/hectàrea a partir de la primera.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I
RETORN DE LES FIANCES DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 34/2016.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. J. M. B. M., en
data 26 de juliol de 2016, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 34/2016), per realitzar les
obres consistents en la construcció d’un habitatge aïllat amb piscina al carrer Major de
Grabuac núm. 12 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern
Local, en sessió celebrada en data 11 d’octubre de 2016, va concedir la corresponent llicència
d’obres majors.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança
de garantia de l’obra, per import de 5.446,80 €, 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 30 de desembre de 2016 i 20 de novembre de 2017.
Atès que, en data 14 de gener de 2021 i amb número de registre d’entrada 50, el Sr. F. J. R.
C., en representació del Sr. M. B. J., ha presentat instància sol·licitant llicència de primera
ocupació i devolució de les fiances dipositades de l’esmentada obra.
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Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 4 de març de 2021, a la
concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al projecte
tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta
de Govern celebrada en data 11 d’octubre de 2016. Per tot això, proposa a la Corporació la
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució de la fiança de les obres dels
serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 5.446,80 € i de la fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €.
Vist que, en data 11 de març de 2021, el Sr. M. B. J. ens comunica que és l’actual hereu de
l’habitatge situat al carrer Major de Grabuac núm. 10 del nucli urbà de Grabuac i sol·licita que
se li transmeti la titularitat de l’expedient urbanístic núm. 34/2016 fins ara a nom del seu pare
difunt, J. Mª B. M.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 15 de març de 2021.
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió
celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm.
86/2019, de data 20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta,
per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat situat al carrer Major de Grabuac núm. 12 del municipi de Font-rubí,
sol·licitada pel Sr. M. B. J., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret de
propietat i sense perjudicis a tercers.
OBSERVACIONS:
Quan es vulgui acabar l’obra de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació
prèvia, adjuntat el pressupost de la part d’obres que falta executar.
Segon.- Aprovar la liquidació de les següents taxes:
a) Taxa de primera ocupació
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 171.620,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (2016): 272.339,86 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (2021): 281.054,74 €
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 281,05 €

b) Taxa de servei de clavegueram
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa
a la taxa de clavegueram s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de:
a) Habitatges
231,00€.
IMPORT CORRESPONENT TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM (1era vegada): 231,00 €
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Tercer.- Aprovar la devolució al Sr. MARTÍ BALTÀ JARDÍ de la fiança dipositada en concepte
de garantia dels serveis municipals per import de 5.446,80 € i de la fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 € corresponents a l’expedient de llicència d’obres
núm. 34/2016.
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’IMPORT
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’UN NOU PUNT DE SUBMINISTRAMENT
D’ELECTRICITAT PER AL SISTEMA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (EXP.
M01-2021 I G15/2021).
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 16 de febrer de 2021, va aprovar
l’adjudicació d’un nou punt de subministrament a l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES SL. UNIPERSONAL, per un import de 1.051,17 euros, d’acord amb el pressupost
presentat per aquesta.
Donat que, en data 3 de març de 2021, l’empresa adjudicatària ha presentat una factura
electrònica per un import de 1.051,18 euros, modificació que ve donada pel càlcul de l’import
del valor afegit (IVA).
Vist el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, sobre la correcció d’errades
aritmètiques.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019,
de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Rectificar l’import d’adjudicació del contracte menor d’un nou punt de
subministrament d’electricitat per al sistema de recàrrega de vehicles elèctrics, efectuat a
l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL. UNIPERSONAL, amb NIF B82846817,
passant de 1.051,17 euros a l’import de 1.051,18 euros.
SEGON.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 1.051,18 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1720-62302 del vigent pressupost.
TERCER.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat
Model CA0101

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

CATORZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA ASSEGURANÇA PER A UN
VEHICLE MUNICIPAL (ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01):
VEHICLES TERRESTRES (LOT 2)).
La proposta que es presenta és la següent:
“ANTECEDENTS.1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya
recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa
previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona
part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb
les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de
les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de
l’entitat.
2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat
la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles,
de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la
formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva,
aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de
febrer, es resolgué aprovar formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de
direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici
del corresponent expedient, amb número 209.01.
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat
definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3
pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa
de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període
inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser
prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells,
essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.
3.- L’Ajuntament de Font-rubí, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de
gener de 2020, es va adherir a l’Acord Marc del servei d’assegurances per a vehicles
terrestres, a dia d’avui és necessari incorporar un nou vehicle.
FONAMENTS DE DRET.-
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• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP
en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
• Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació
de contractes basats en aquests.
• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats
al perfil de contractant de l’entitat.
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. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar
la pòlissa que a continuació s’indiquen:
(_X_) Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros,
per l’import que es detalla a continuació, per un període inicial de vint-i-quatre mesos. Aquest
període podrà ésser prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals.
EFECTE

MATRÍCULA

DESCRIPCIÓ

COBERTURA

22/02/2021

5454CKJ

Nissan Terrano II 2.7

Tercers+LL+I+R+AS.Viatge+ACC.+DJ

PRIMA AMB
ACM
375,31

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa derivada de la contractació per
import de 375,31 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 920-22400 del pressupost
municipal per a l’exercici 2021. Atès el caràcter plurianual de la mateixa, aprovar la despesa
econòmica dels exercicis successius de vigència del conveni amb els següent detall
d’anualitat, import i aplicació pressupostària:
ANUALITAT
2022
2023
2024

PARTIDES

IMPORT
920-22400
920-22400
920-22400

375,31 €
375,31 €
375,31 €

L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada del conveni queda condicionada a l’existència
de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent.
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Tercer.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007,
Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la resta
d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les
22:43 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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