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Núm. Acta: 14/2020 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 28 DE JULIOL DE 2020 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 28 de juliol 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 21:13 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article 
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a 
conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. E. M. S. del servei de 

teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor 
Televida. 

4. Donar compte de la comunicació prèvia municipal, exp. núm. 262/2020.  
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5. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 23/2019. 
6. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 215/2020. 
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 246/2020. 
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 269/2020. 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 270/2020.  
10. Proposta d’aprovació de la rectificació de la declaració d’innecessarietat de 

llicència de segregació d’una finca rústica propietat del Sr. R. J. S. (exp. cert. 
22/2015), exp. núm. 238/2020.  

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 14 de 
juliol 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 D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. E. M. S. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 21 de juliol de 2020 i NRE 896, la Sra. S. M. S., ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la seva germana, 
Sra. E. M. S., amb motiu del seu trasllat de domicili. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 
25 de maig 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: 
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Primer.- Donar de baixa a la Sra. E. M. 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 25 de maig 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 dels regidors 
assistents. 
 
QUART.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 262/2020. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. X. I. M., en data 13 de 
juliol de 2020 i amb núm. de RE 849, per tal de realitzar les obres consistents en la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al carrer de la 
Pallissa núm. 3 del barri Grabuac del municipi de Font-rubí; segons referència 
cadastral 9537205CF8893N0001KL. 
 
Vist l’informe de data 22 de juliol de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en 
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat 
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i 
demés normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 

D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 262/2020, 
presentada pel Sr. X. I. M., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al carrer de la Pallissa núm. 
3 del barri Grabuac del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions de llicència: 
 

Previ a la retirada de la llicència d’obres en règim de comunicació prèvia, caldrà que 
el tècnic signi la documentació tècnica i el full d’assumeix. 
 
 OBSERVACIONS: 
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- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres tindrà 
de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la realització de les 
esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el Real Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció.  

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

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.775,26 € 
PRESSUPOST REVISAT: 4.775,26 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 124,16 € i si li apliquen el 50% de 
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 62,08 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% d’acord 
amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 107,08 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
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. 
23/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. Mª M. B. F., en data 4 
de juny de 2019 i amb núm. de RE 813, per tal de realitzar les obres consistents en la 
reforma de part de l’habitatge anomenat Cal Xic Cabró i situat al barri l’Alzinar núm. 
45 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 08084A039000230000OT. 
Segons projecte redactat i signat per l’arquitecte J. A. A. 
 
Vist que, en data 9 d’octubre de 2019 i NRS 834, es va enviar el projecte a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè emetessin informe 
perceptiu, el qual vam rebre la resposta el 7 de novembre de 2019 i NRE 1424. 
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Vistes les recomanacions fetes a l’informe per la Comissió Territorial d’Urbanisme, les 
quals es van traslladar posteriorment al titular mitjançant diversos requeriments de 
documentació per tal que esmenés el projecte presentat per a la seva aprovació. 
 
Vist l’informe de data 23 de juliol de 2020 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 23 de juliol de 2020. 
 
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. 23/2019, presentada per la Sra. Mª M. B. 
F., per tal de realitzar les obres consistents en la reforma de part de l’habitatge 
anomenat Cal Xic Cabró i situat al barri l’Alzinar núm. 45 del municipi de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà: 
 

- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 
- I que la propietat o promotor signi tots els plànols. 

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: 76.120,08 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 90.989,41 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 2.365,73 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 545,94 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 2.923,67 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 909,89 €  
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FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 1.283,26 € 
(Dipositat a Centre Gestor autoritzat  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
215/2020. 
 
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. G. S. S., en data 8 de juny 
de 2020 i amb núm. de RE 602, per tal de realitzar les obres consistents en la reforma 
interior parcial de l’habitatge situat al carrer l’Alzinar núm. 8 del municipi de Font-rubí; 
amb referència cadastral 6377001CF8867N0001XY. Segons projecte redactat i signat 
per l’arquitecte J. A. A. 
 
Vist l’informe de data 23 de juliol de 2020 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 23 de juliol de 2020. 
 
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. 215/2020, presentada pel Sr. G. S. S., per 
tal de realitzar les obres consistents en la reforma interior parcial de l’habitatge situat 
al carrer l’Alzinar núm. 8 del municipi de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà: 
 

- Aportar còpia en format digital i en format paper del projecte bàsic i executiu visat 
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

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

- 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: 37.176,32 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 37.176,32 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 966,58 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 223,06 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.201,64 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 743,53 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 € Dipositat 
a Centre Gestor autoritzat  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
246/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. N. S. F., en data 30 de 
juny de 2020 i amb núm. de RE 789, per tal de realitzar les obres consistents en 
substituir la coberta de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya núm. 14 de Guardiola 
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 
7356627CF8875N0001EX. Segons projecte redactat i signat per l’arquitecta tècnica 
Cristina Montserrat Bages. 
 
Vist l’informe de data 23 de juliol de 2020 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 23 de juliol de 2020. 
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, 
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 246/2020, presentada per la Sra. N. S. F., 
per tal de realitzar les obres consistents en substituir la coberta de l’habitatge situat a 
l’Avinguda Catalunya núm. 14 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà: 
 

-  Aportar el contracte de gestor de residus esmenat, ja que hi ha un error en el núm. de 
tones, sent 23T les previstes en projecte i en el contracte només posa 3T. 
-  Que la propietat signi tots els plànols. 

 
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: 31.114,87 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 31.114,87 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 808,99 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 186,69 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.007,68 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120 €): 622,30 
€  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 150,00 € * 
Dipositat a centre gestor autoritzat  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
269/2020. 
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La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. C. LL., en data 14 de juliol 
de 2020 i amb núm. de RE 855, per tal de realitzar les obres consistents en tapar 
esquerdes de la masia anomenada Cal Ramon Pere Xic del barri l’Alzinar núm. 6 del 
municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 000719000CF88F0001OD. 
 
Vist l’informe de data 23 de juliol de 2020 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 23 de juliol de 2020. 
 
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. 269/2020, presentada pel Sr. J. C. LL., per 
tal de realitzar les obres consistents en tapar esquerdes de la masia anomenada Cal 
Ramon Pere Xic del barri l’Alzinar núm. 6 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 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. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 370,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 370,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 9,62 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 59,62 € 
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 dels regidors 
assistents. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
270/2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. M. F., en data 16 de juliol 
de 2020 i amb núm. de RE 872, per tal de realitzar les obres consistents en repassar 
la coberta substituint teules trencades i repassar esquerdes dels balcons de la masia 
anomenada Cal Joanet Costes del barri Semisó i la Font núm. 7 del municipi de Font-
rubí; segons referència cadastral 08084A024000060000OW. 
 
Vist l’informe de data 20 de juliol de 2020 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 22 de juliol de 2020. 
 
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. 270/2020, presentada pel Sr. J. M. F., per 
tal de realitzar les obres consistents en repassar la coberta substituint teules trencades 
i repassar esquerdes dels balcons de la masia anomenada Cal Joanet Costes del barri 
Semisó i la Font núm. 7 del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- En cas que per a la realització de les obres s’utilitzi bastida o es toqui algun element 
estructural, caldrà aportar full d’assumeix de les obres, degudament signat per tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi professional (en cas de ser necessari), 
d’acord amb allò establert en l’art.21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades 
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definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 
18/10/2000. 

- 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 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. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 650,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 650,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 16,90 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 66,90 € 
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 (0,00 € aval mínim)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
D’INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA RÚSTICA 
PROPIETAT DEL SR. R. J. S. (EXP. CERT 22/2015), NÚM. 238/2020. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Vist que, en data 26 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la 
declaració de innecessarietat de llicència de segregació de l’exp. CERT 22/2015, de 
la finca registral núm. 1.099 de Font-rubí, propietat del Sr. R. J. S. 
 
Vist que, en data 24 de juny de 2020 i NRE 753, el Sr. R. J. S. ha presentat una 
sol·licitud en la que demana l’anul·lació de la innecessarietat de llicència de 
segregació exp. 22/2015 ja que el projecte contenia desajustos en la descripció de la 
finca original; al mateix temps aporta projecte modificat i sol·licita un certificat de 
innecessarietat de llicència de segregació d’una finca rústica, finca registral núm. 
1.099, anomenada “Mas Rossell”, situada al barri Els Pujols del municipi de Font-rubí; 
segons projecte modificat redactat i signat per l’arquitecte A. A. R. 
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Vist l’informe emès per la secretària-interventora, en data 22 de juliol de 2020, referent 
al procediment a seguir i a la legislació aplicable. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’arquitecta municipal ha emès, en 
data 20 de juliol de 2020, un informe en sentit favorable a la declaració de 
innecessarietat de la llicència de segregació citada, d’acord amb l’article 27 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local, i 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.- Anul·lar la declaració d’innecessarietat de la llicència de segregació 
urbanística concedida al Sr. R. J. S. per la Junta de Govern Local, en sessió de data 
26 de gener de 2016, de la finca rústica anomenada Mas Rossell, situada al barri Els 
Pujols núm. 1, de 123.123 m² de superfície, inscrita com a finca núm. 1.099 de Font-
rubí, al tom 740, llibre 21, foli 11, Inscripció 6a del Registre de la Propietat de Vilafranca 
del Penedès, exp. núm. 22/2015,  atès que contenia un error en el projecte. 
 
SEGON.- Declarar la innecessarietat de llicència de segregació de la finca registral 
núm. 1.099 de Font-rubí, de 135.535 m² de superfície, coneguda com a “Mas Rossell”, 
propietat del Sr. R. J. S., segons el projecte redactat i signat per l’arquitecte Antoni 
Armengol Romagosa, que dóna com a resultat les següents finques: 
 

1) Finca “S” resultant segregada: rústica, de 95.244 m² de superfície. Es 
correspon als següents polígons i parcel·les: 
 

 Polígon 14 parcel·la 76 – Referència cadastral 08084A014000760000OH. 
 Polígon 14 parcel·la 93 – Referència cadastral 08084A014000930000OM. 
 Polígon 14 parcel·la 75 – Referència cadastral 08084A014000750000OU. 
 Polígon 16 parcel·la 42 – Referència cadastral 08084A016000420000OT. 
 Polígon 16 parcel·la 48 – Referència cadastral 08084A016000480000OD. 

 
2) Finca “RESTO DE LA FINCA 1.099” resta de la finca original: rústica, de 40.291 

m² de superfície. Es correspon als següents polígons i parcel·les: 
 

Polígon 14, parcel·la 39 – Referència cadastral 08084A014000390000OZ. 
Polígon 14, parcel·la 90 – Referència cadastral 08084A014000900000OL. 

 Referència cadastral de rústica 001102900CF98C0001KD. 
 Referència cadastral de rústica 001602600CF98C0001HD. 
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TERCER.- La finalitat específica de la parcel·lació és constituir dues finques 
independents (una de nova segregada i l’altra que és la resta de la finca matriu), 
d’acord amb l’escriptura proforma que consta a l’expedient. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, d’acord amb l’article 6.1.c) de l’ordenança fiscal 
núm. 18, per import de 200,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos 
pertinents.” 
 
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, atès que la següent sessió ordinària de la Junta serà el dia 1 de 
setembre de 2020, per motius de vacances d’estiu. Es tracta d’un expedient d’alta de 
teleassistència, d’un expedient d’aprovació d’un padró fiscal i de dos expedients de 
contractació menor d’actuacions de la festa major 
 
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 L’ALTA DE LA SRA. À. S. T. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 26 de juliol de 2020 i NRE 928, el Sr. J. R. S., en representació de la seva 
mare Sra. À. S. T., ha sol·licitat en aquesta Corporació l’alta del servei de 
teleassistència, del qual ja en fa ús des del mes de gener de 2020. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 
16 de desembre de 2019, en el qual informa que la Sra. A. S. T. reuneix tots i cadascun 
dels requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la 
Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
núm. 86/2019, de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- Donar d’alta a la Sra. À. S. T. del servei de teleassistència del qual ja en fa 
ús des del mes de gener de 2020, en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona 
i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun 
dels requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe emès per la Treballadora 
Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 16 de desembre 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 dels regidors 
assistents. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA 
AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE 
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA, EXERCICI 2020. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist el padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública 
amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de domini 
públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2020, que consta a 
l’expedient, amb 14 contribuents i un import total de 380,73 euros. 
 
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 16, 
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública 
amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espai de domini 
públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 
30 d’octubre de 2012. 
 
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst als 
articles 102.3 de  
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article 24 del Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i l’article 14.2.c) del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les taxes i la notificació 
col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons. 
 
Atès que el paràgraf segon de l’article 62.3 de la Llei general tributària estableix la 
possibilitat de determinar els períodes de cobrament en voluntària, sempre que no 
siguin inferiors a dos mesos naturals. 
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres 
espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2020, que 
consta a l’expedient,  amb 14 contribuents i un import total de 380,73 euros. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini de vint dies 
naturals a comptar des de 10 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament, 
per tal que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les reclamacions 
que estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el padró s’entendrà 
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
TERCER.- Modificar el calendari fiscal de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’any 2020, 
aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió de data 5 de novembre de 2019, 
que recull els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic d’aquesta 
Corporació, d’acord amb l’annex següent: 
 

CONCEPTE Data inici Data final Domiciliació 
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
la via pública amb entrades de vehicles a través de les 
voreres o de qualsevol altres espai de domini públic 
local i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena 

19/08/2020 19/10/2020 19/10/2020 

 
QUART.- Donar trasllat dels esmentats acords als serveis econòmics municipals.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ DE 
DIVERSES ACTUACIONS DE LA FESTA MAJOR 2020 DE GUARDIOLA DE FONT-
RUBÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de 
sonorització per a diverses actuacions que es duran a terme per la Festa Major 2020 
de Guardiola de Font-rubí, d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, 
Festes, Igualtat i Agermanament de data 28 de juliol de 2020. 
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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. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses capacitades per a portar a terme 
el servei esmentat, segons consta a l’expedient, però només han presentat oferta 
econòmica ALBERTO REDONDO SÁNCHEZ (ARTENVIU SERVEIS CULTURALS) i 
FASE 3 PRODUCTION, SL., segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un 
oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat la següent: 
 

SERVEI 
EMPRESA 

DIA IMPORT 
SENSE IVA IVA 

IMPORT 
AMB IVA 
INCLÒS 

Sonorització “SUU”  
Fase 3 

Production 
12 d’agost de 

2020 1.782,45 € 374,31 € 2.156,76 € 

Sonorització “HEROES DE 
LA ANTARTIDA” 

Fase 3 
Production 

17 d’agost de 
2020 1.270,00 € 266,70 € 1.536,70 € 

Sonorització “JOAN PERA 
(CAPRI)” 

Fase 3 
Production 

16 d’agost de 
2020 1.481,30 € 311,07 € 1.792,37 € 

Sonorització “PREGÓ I 
VERSOTS DIABLES” 

Alberto Redondo 
Sánchez  

14 d’agost de 
2020 850,00 € 178,50 € 1.028,50 € 

TOTAL   5.383,75 € 1.130,58 € 6.514,33 € 

 
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. 86/2019, de 20 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
Primer.- Contractar amb Alberto Redondo Sánchez, ARTENVIU, el servei de 
sonorització de “PREGÓ I VERSOTS DIABLES” del 14 d’agost de 2020, que inclou 
un equip de so i llums, el muntatge i desmuntatge, transport i un tècnic de so i un de 
llums, per un import de 850,00 euros i 178,50 euros d’IVA. 
 
Segon.- Contractar amb FASE 3 PRODUCTION, SL., amb NIF B62994405, els 
serveis de sonorització que es detallen a continuació i que inclouen equip de so i llums, 
muntatge i desmuntatge, transport i servei tècnic: 
 

SERVEI ACTUACIÓ DIA IMPORT 
SENSE IVA IVA IMPORT AMB 

IVA INCLÒS 
Sonorització “SUU”  12 d’agost de 2020 1.782,45 € 374,31 € 2.156,76 € 

Sonorització “HEROES DE 
LA ANTARTIDA” 17 d’agost de 2020 1.270,00 € 266,70 € 1.536,70 € 

Sonorització “JOAN PERA 
(CAPRI)” 16 d’agost de 2020 1.481,30 € 311,07 € 1.792,37 € 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import total de 6.514,33 

euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
Quart.- En el suposat cas que les actuacions s’haguessin de suspendre pel COVID-
19, aquest servei de sonorització es traspassarà als nous dies que s’estableixin.  
 
Cinquè.- Notificar l’acord als interessats. 
 
Sisè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Setè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE QUATRE ACTUACIONS PER A 
LA FESTA MAJOR DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2020. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei d’actuació 
de les següents actuacions per la Festa Major de Guardiola de Font-rubí 2020 els dies 
indicats a continuació; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, 
Igualtat i Agermanament de data 28 de juliol de 2020: 

- “SUU”, 12 d’agost de 2020, 
- “AUTOCINEMA”, 15 d’agost de 2020, 
- “JOAN PERA CAPRI”, 16 d’agost de 2020, 
- “CONCERT AMB HÉROES DE LA ANTÁRTIDA (TRIBUT A MECANO)”, 17 

d’agost de 2020. 
 
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics 
i d’orquestres (CPV 92312120-8, 92312130-1 i 92312140-4) 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. 
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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. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient a: 

• ARTS MANAGERS, SL., en representació de SUU, per un import de 3.500,00 
euros i 735,00 euros d’IVA. 

• CIRCUIT URGELLENC, SA., per l’ AUTOCINEMA, per un import de 1.258,53 
euros i 264,29 euros d’IVA. 

• SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA., en representació de JOAN PERA 
CAPRI, per un import de 4.500,00 euros i 945,00 euros d’IVA. 

• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., en representació de 
HÉROES DE LA ANTÁRTIDA, per un import de 3.500,00 euros i 735,00 euros 
d’IVA. 

 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en 
l’aplicació pressupostària 338-22609, corresponent a festes populars. 
 
Donat que en la Junta de Govern Local, de data 25 de febrer de 2020, es va aprovar 
la contractació de l’actuació de “Xarop de Canya” a través de l’empresa CENTAÑO 
MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL. per al carnaval infantil que s’havia de celebrar 
el dia 14 de març de 2020, per un import de 900,00 euros i 189,00 euros d’IVA, el qual 
no es va poder portar a terme a causa de la pandèmia del COVID-19. 
 
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. 86/2019, de 20 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 de la Suu, amb ARTS MANAGERS, SL., 
amb NIF B60731767, per al dia 12 d’agost de 2020, amb un cost total de 4.235,00 
euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar la contractació d’Autocinema amb l’empresa CIRCUIT URGELLENC, 
SA., amb NIF A25042169, per al dia 15 d’agost de 2020, amb un cost total de 1.522,82 
euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la contractació de l’actuació de Joan Pera Capri, amb l’empresa 
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA., amb NIF A58116369, per al dia 16 
d’agost de 2020, amb un cost total 5.445,00 euros, IVA inclòs. 
 
Quart.- Aprovar la contractació de l’actuació de Héroes de la Antártida, amb l’empresa 
CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., amb NIF B58878604, per al dia 
17 d’agost de 2020, amb un cost total de 4.235,00 euros, IVA inclòs. 
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Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa total de 15.437,82 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 338.22609. 
 
Sisè.- Comunicar a l’empresa CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL. del 
canvi de data de l’actuació de “Xarop de Canya” prevista pel 14 de març de 2020, pel 
16 d’agost de 2020. 
 
Setè.- Donat el cas d’haver de suspendre les actuacions pel COVID-19, es buscaran 
noves dates per a poder-les realitzar i, si no és possible, s’abonarà el tant per cent 
establert en el contracte. 
 
Vuitè.- Notificar l’acord als interessats. 
 
Novè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Desè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.” 
 
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 22:17 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. 
 
 
 
 


