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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE GENER DE 2020 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 28 de gener de 2020 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. 
XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

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

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

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

 
Excusa la seva assistència el 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. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 21:45 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora accidental l’existència de quòrum que cal per a la sessió 
ordinària (article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es 
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions i material municipals. 
4. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una 

instal·lació municipal. 
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. D. C. H. 
6. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. F. D. R. 
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7. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. A. P. G. del servei de teleassistència, 
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

8. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. J. B. S. del servei de teleassistència, 
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

9. Proposta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de l’empresa 
subcontractada, Excavacions GIC,SL, de les obres de renovació de la xarxa 
de distribució d’aigua potable en l’àmbit Cal Tarrida / Cal Roc del tm. de Font-
rubí. 

10. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis per al 
suport al servei municipal d’aigua (exp. M03-2020 i G26/2020). 

11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a 
tancar el perímetre del dipòsit de Cal Janot (exp. M04-2020 i G31/2020). 

12. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc del 
servei d’assegurances (exp. 2019.01): accidents (lot 1), vehicles terrestres (lot 
2), responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (lot 3) 
defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4). 

13. Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 14 de 
gener de 2020, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el 
President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA 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 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 
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern 
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es 
relacionen a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Liquidar el preu públic corresponent 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 Preu 
públic 

fiança 

S. V. C. Festa particular 12/02/2020 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

P. B. M. Festa particular 15/03/2020 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 

QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vist que, en data 14 de gener de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar al punt 
tercer la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material 

Preu 
públic 

Fiança 

J. V. A. festa particular 04/01/2020 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Vist que en aquesta cessió, 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 
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.- Procedir al retorn de la següent  fiança dipositada en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 
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Peticionari Fiança 
J. V. A. 50,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada 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 AL Sr. D. C. H. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 17 de 
desembre de 2019, es va autoritzar a favor del Sr. D. C. H. la cessió d’ús de Cal 
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 31 de desembre de 2019. 
 
Atès que, en data 2 de gener de 2020, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè estava l’interior molt brut i amb 
brossa dins el local, el vàter de les dones estava embussat de tovalloles de paper, 
estris de cuina bruts i material sense recollir. 
 
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 al Sr. D. C. H. 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 100,00 euros en 
concepte de la neteja efectuada i de desembussar el lavabo, motiu pel qual no se li 
retornarà l’import de la fiança dipositada. 
 
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.- Aprovar la liquidació al Sr. D. C. H. 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 31 de desembre de 
2019 i que ascendeix a un total de 100,00 euros. 
 
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 
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació 
per import de 100,00 euros. 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Quart.- 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 RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL Sr. F. D. R. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 19 de 
febrer de 2019, es va autoritzar a favor del Sr. F. D. R. la cessió d’ús de Cal Cintet 
per a realitzar-hi una celebració particular el dia 9 de febrer de 2019. 
 
Atès que, en data 11 de febrer de 2019, no es va retornar la clau del local perquè 
segons van informar l’havien extraviat. 
 
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, s’ha de retornar la clau després 
del seu ús, i en el cas de la cessió d’ús al Sr. F. D. R. 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 50,00 euros en 
concepte de la reposició del pany i clau del local, motiu pel qual no se li retornarà 
l’import de la fiança dipositada. 
 
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.- Aprovar la liquidació al Sr. F. D. R. 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 9 de febrer de 2019 i 
que ascendeix a un total de 50,00 euros. 
 
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 
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació 
per import de 50,00 euros. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes adients.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. A. P. G. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 20 de gener de 2020 i NRE 67, la Sra. M. M. P. S. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el seu pare, Sr. A. 
P. G., amb motiu de la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 
20 de gener de 2020, 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 
núm. 86/2019, de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, 
es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Donar de baixa al Sr. A. P. G. 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 20 de gener de 
2020. 
 
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 BAIXA DEL SR. J. B. S. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“En data 9 de gener de 2020 i NRE 22, la Sra. P. B. S. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el seu germà, Sr. 
J. B. S., amb motiu del seu ingrés en una residència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 
13 de gener de 2020, 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. 
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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, 
es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Donar de baixa al Sr. J. B. S. 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 13 de gener de 
2020. 
 
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. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE 
L’EMPRESA SUBCONTRACTADA, EXCAVACIONS GIC, S.L., DE LES OBRES 
DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE EN 
L’ÀMBIT CAL TARRIDA/CAL ROC DEL TM. DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist l’expedient de contractació per a l’execució de les obres de renovació de la 
xarxa de distribució d’aigua potable en l’àmbit de Cal Tarrida/Cal Roc de Font-rubí, 
adjudicat a favor de l’empresa SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE 
CAMINS, SL, mitjançant acord de la Junta de Govern adoptat en sessió celebrada 
en data 3 de novembre de 2019. 
 
Atès que l’empresa SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE CAMINS, SL. ha 
subcontractat a l’empresa EXCAVACIONS GIC SL. per a portar a terme una part de 
l’obra esmentada. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra presentat per l’empresa 
subcontractada EXCAVACIONS GIC SL.  
 
Vist l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obres emès en data 
19 de gener de 2020. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 26 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions de mesures mínimes de seguretat i 
salut en les obres, l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i la Resolució 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: 
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Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de renovació de la xarxa de 
distribució d’aigua potable en l’àmbit de Cal Tarrida/Cal Roc de Font-rubí, redactat i 
presentat per l’empresa subcontractada EXCAVACIONS GIC SL. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i 
amb l’advertiment que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest 
pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se 
en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució 
que va servir de base per elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva 
aprovació expressa, i s’haurà de comunicar d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a 
disposició de tots el que indica l’article 7.4 de l’esmentat Reial Decret.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS PER AL SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. 
M03-2020 I G26/2020). 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí considera necessària la contractació d’una 
empresa per a donar suport al servei municipal d’aigua, per a poder cobrir les 
vacances de l’única persona que treballa en aquest servei i per poder alternar el 
control del bon funcionament d’aquesta prestació, tant els caps de setmana com els 
dies festius, fins que aquesta Corporació hagi procedit a la cobertura del lloc de 
treball de peó del servei d’aigua previst a la plantilla de personal. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient: 
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS VILALLUM, SL., JAVIER CANALS AGUSTÍN 
(INSTAL·LACIONS XAVI) i  INSTAL·LACIONS L.V., SL., i segons criteri tècnic, 
l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha 
estat INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS VILALLUM, SL. pels imports que es 
detallen a continuació:  

• Hora de feina en dia festiu ........... 32,00 €/h. i 6,72 €/h. d’IVA 
• Hora de feina en dia laboral ......... 30,00 €/h. i 6,30 €/h. d’IVA 
• Guàrdia del servei en dia festiu ... 40,00 €/dia i 8,40 €/dia d’IVA 

(inclou revisar el telecontrol, rebre trucades dels usuaris del servei i està 
disponible per si cal fer alguna actuació d’urgència) 

 
Atès que, en data 23 de gener de 2020, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
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alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
 
Atès que, en data 23 de gener de 2020, 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 de serveis pel suport al servei municipal d’aigua, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS VILALLUM, SL (NIF B63482760) pels imports 
que es detallen a continuació, amb un màxim anual de 14.800,00 euros i 3.108,00 
euros d’IVA:  

• Hora de feina en dia festiu ........... 32,00 €/h. i 6,72 €/h. d’IVA 
• Hora de feina en dia laboral ......... 30,00 €/h. i 6,30 €/h. d’IVA 
• Guàrdia del servei en dia festiu ... 40,00 €/dia i 8,40 €/dia d’IVA 

(inclou revisar el telecontrol, rebre trucades dels usuaris del servei i està 
disponible per si cal fer alguna actuació d’urgència) 

 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és de serveis pel suport al servei municipal 
d’aigua. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 45232150-8.  
  
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 14.800,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 161-21011. L’import corresponent a l’IVA s’imputarà a 
l’aplicació extrapressupostària d’IVA corresponent.  
 
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau.  
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A TANCAR EL PERÍMETRE DEL DIPÒSITS DE CAL 
JANOT (EXP. M04-2020 I G31/2020). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació per a tancar el perímetre on es localitzen els 
dipòsits de Cal Janot per a complir la normativa vigent i les condicions sanitàries de 
subministrament de l’aigua de consum humà. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, 
però només han presentat oferta 2 d’elles: EXCAVACIONS G. I C., SL. i DAVID 
CASTELLÀ ROMAGOSA, i segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un 
oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat DAVID CASTELLÀ 
ROMAGOSA per un import de 3.034,65 euros i 637,28 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 23 de gener de 2020, 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 23 de gener de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb 
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan 
competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per al tancament del perímetre dels dipòsits 
de Cal Janot, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
DAVID CASTELLÀ ROMAGOSA, per un import de 3.034,65 euros i 637,28 euros 
d’IVA. 
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SEGON.- Aprovar la despesa per import de 3.034,65 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 161-21011 del vigent pressupost. L’import corresponent a l’IVA 
s’imputarà a l’aplicació extrapressupostària d’IVA corresponent. 
 
TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA  D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 
2019.01): VEHICLES TERRESTRES (LOT 2).  
 
La proposta presentada 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 28 d’octubre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha 
aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance 
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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 ja es va adherir a l’Acord Marc del servei 
d’assegurances  i ara està interessat en la contractació de la pòlissa de  vehicles 
terrestres, del lot 2. 
  

FONAMENTS DE DRET.- 
 

- 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 les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  
 

(_X_) Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, pels imports que es detallen a continuació, per un període inicial de vint-i-quatre 
mesos. Aquest període podrà  ésser prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals. 
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Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa derivada de la contractació  
per import de 1.810,27 euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 920-
22400, 161-22409 i 454-22405, del pressupost municipal per a l’exercici 2020. Atès 
el caràcter plurianual de la mateixa, aprovar les despeses econòmiques dels 
exercicis successius de vigència del conveni amb els següent detall d’anualitat, 
import i aplicació pressupostària: 
 

ANUALITAT PARTIDES IMPORT 
2021 920-22400, 161-22409 i 454-22405 1.810,27 € 
2022 920-22400, 161-22409 i 454-22405 1.810,27 € 
2023 920-22400, 161-22409 i 454-22405 1.810,27 € 

 

L’efectivitat de la despesa pluriennal derivada del conveni queda condicionada a 
l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent. 
 
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. 
 
 

TRETZÈ.- 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 22:12 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. 
 
 
 
 

EFECTE MATRICULA DESCRIPCIÓ COBERTURA PRIMA AMB ACM

08/04/2020 1617BDB Tractor AGRICOLA       TERCERS + DJ 106,79

11/12/2020 4595BBS retroexcavadora TERCERS + DJ 193,23

01/08/2020 9554GNV Renault Kangoo TERCERS + LL + I + R + AS.VIATJE+ ACC. +  DJ 432,23

15/02/2020 7391BFL ESCOMBRADORA TERCERS + DJ 122,04

12/03/2020 0477GTT Opel Vivaro TERCERS + LL + I + R + AS.VIATJE+ ACC. +  DJ 477,99

30/05/2020 1927JBG Opel Combo Van TERCERS + LL + I + R + AS.VIATJE+ ACC. +  DJ 477,99


