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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 2 de novembre de 2021 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. 

 
Excusa la seva assistència el/la regidor/a: 
 

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

 
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 21:25 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 de cessió d’ús d’una instal·lació municipal. 
4. Proposta de cessió d’us de la bústia núm. 12 del mòdul de Sabanell. 
5. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 363/2021. 
6. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 

l’Associació cultural Empelt i aprovació del conveni regulador. 
7. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Club 

Esportiu Font-rubí i aprovació del conveni regulador. 
8. Proposta d’aprovació de la pròrroga de la contractació del manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament d’elements substitutius. 
9. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a la 

rehabilitació del consultori mèdic (exp. M41-2021 i G416/2021). 
10. Precs i preguntes. 
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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 19 d’octubre 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 D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, 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: 
 
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 

J. O. R. Festa particular 30/10/2021 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 12 DEL MÒDUL DE 
SABANELL. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. A. M. B., en data 20 d’octubre de 2021 i amb registre 
d’entrada núm. 1420, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al mòdul situat 
al barri de Sabanell. 
 
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.- Aprovar la cessió de l’ús de la bústia núm. 12, de propietat municipal,al mòdul 
instal·lat al barri de Sabanell, al Sr. A. M. B. per a 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. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 363/2021. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. P. T., en nom d’Instal·lacions 
Parera, S.L., i en representació del Sr. L. S. R., en data 6 de setembre de 2021 i amb ID 
registre 1235, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la façana del magatzem de la finca anomenada Cal Laureà núm. 2 i situada 
al barri de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 
08084A026000270000OY i d’acord amb la documentació tècnica redactada i signada per 
l’enginyer tècnic industrial D. A. P., amb núm. de visat 2021/01931 de data 6 de setembre de 
2021. 
 
Vist l’informe de data 18 d’octubre de 2021 de l’arquitecte 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. 
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en aquesta 
Corporació, de data 27 d’octubre 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. 363/2021, presentada pel Sr. L. S. R., per tal de 
realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la façana del 
magatzem de la finca anomenada Cal Laureà núm. 2 i situada al barri de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 3.511,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES (2,6%): 91,29 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 45,64 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 95,64 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (al projecte es justifica que no 
generen residus) 
 
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 L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A “L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EMPELT” I APROVACIÓ DEL 
CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la petició formulada per “l’Associació Cultural Empelt” per tal que li sigui concedida una 
subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta 
entitat durant tot l’any 2021. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
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Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de 2017 
(en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i la seva tramitació, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió 
d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
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 l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat 
“Associació Cultural Empelt”, amb CIF G-65620171, per un import de CINC-CENTS EUROS 
(500,00 €), destinada a dinamitzar la vida cultural al municipi, entre d’altres, d’acord amb les 
prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual  
és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I “L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 

EMPELT” PER L’ANY 2021 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ  

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i 
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola 
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data 
...............,assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, el Sr. J. F. i P., major d’edat, actuant com a president de “l’Associació Cultural Empelt”, amb CIF 
G65620171, amb domicili al carrer Parellada, núm. 7, de Guardiola de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat Associació Cultural Empelt va presentar, en data 21 d’octubre de 2021 i NRE 1.439, instància sol·licitant 
la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de suportar aquesta entitat 
durant l’exercici 2021, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 
II. Que la Junta de l’Associació Cultural Empelt és una entitat activa formada per sis membres voluntaris, que treballa 
entre d’altres activitats en la promoció d’activitats culturals diverses (xerrades, conferències, projecció de documentals, 
etc.) al voltant de l’actualitat de la comarca, recollint-ne les inquietuds i incentivant el diàleg per donar veu a tots aquells 
que són membres actius del territori.   
 
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat exposada. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ............ 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb “l’Associació cultural Empelt” en 
l’execució del projecte/activitat següent: promoció d’activitats culturals diverses al voltant de l’actualitat de la comarca 
amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural al municipi, recollint-ne les inquietuds i incentivant el diàleg per donar veu 
a tots aquells que són membres actius del territori, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “l’Associació Cultural Empelt” amb un import de CINC-CENTS EUROS 
(500,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.  
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària. 
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2021. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim el dia 31 de 
març de 2022, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT: 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2021. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES: 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS: 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
del projecte/activitat a desenvolupar.  
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Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2021.  Així mateix, podrà ser 
objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.” 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC-CENTS EUROS (500,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 334.48024 del pressupost de l’exercici 2021, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de 
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’Associació 
Cultural Empelt. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 
20.8 de la LGS.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a “l’Associació Cultural Empelt”.    
 
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA AL CLUB ESPORTIU FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADOR.  
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la petició formulada pel C. E. Font-rubí per tal que li sigui concedida una subvenció per 
col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant l’any 
2021. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de 2017 
(en endavant l’Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i la seva tramitació, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió 
d’una subvenció per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 

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 l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al C. E. Font-rubí, 
amb CIF G-60925369, per un import de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(2.250,00 €), destinada a cobrir la despesa de la inscripció del Club a la lliga de 3a. divisió 
catalana de futbol sala (grup 11), al pagament de les fitxes dels jugadors i entrenador, 
arbitratges, quotes i material, entre d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en el 
Títol II de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL CLUB ESPORTIU FONT-

RUBÍ PER L’ANY 2021 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 

 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i 
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola 
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data ..............., 
assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
I de l’altra, el Sr. J. M. B. V., major d’edat, com a President del C. E. Font-rubí, amb CIF G-60925369, amb domicili al 
carrer Parellada núm.11 de Guardiola de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat C. E. Font-rubí va presentar, en data 18 d’octubre de 2021 i NRE 1.409, instància sol·licitant la concessió 
d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de suportar aquesta entitat durant 
l’exercici 2021, per tal de poder realitzar els seus objectius. 
 
II. Que el C.E. Font-rubí és una entitat activa formada per una dotzena de membres voluntaris, que treballa entre d’altres 
activitats en el foment de l’esport entre els joves del municipi, participant en la lliga de futbol sala de la tercera divisió 
catalana. L’objectiu fonamental d’aquesta entitat és la promoció de la pràctica esportiva com a millora de la qualitat de 
vida, treballant les relacions socials, el respecte i la convivència. A nivell competitiu, l’objectiu del club és aconseguir els 
màxims resultats dins la competició.   
A part de la pràctica esportiva, aquesta entitat s’encarrega anualment de l’organització del “Torneig de futbol sala 
estiuenc” del municipi. 
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat exposada. 
 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ........... 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb el C. E. Font-rubí en l’execució 
del projecte/activitat següent: cobrir la despesa de la inscripció del Club a la lliga de 3a. divisió catalana de futbol 
sala (grup 11), al pagament de les fitxes dels jugadors i entrenador, arbitratges, quotes i material, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà al C. E. FONT-RUBÍ amb un import de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(2.250,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2021. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a  màxim el dia 31 de 
març de 2022, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2021. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 

 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
del projecte/activitat a desenvolupar.  
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Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2021.  Així mateix, podrà ser 
objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA 
EUROS (2.250,00 €), amb càrrec a l’aplicació 341.48015 del pressupost de l’exercici 2021, 
per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de 
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Club Esportiu de 
Font-rubí. 
 
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria 
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 
20.8 de la LGS.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució al Club Esportiu Font-rubí.    
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
MATENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS 
SUBSTITUTIUS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 22 d’octubre de 2019, va aprovar l’adhesió a 
l’acord marc de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius 
(exp.2015.02) del Consorci Català pel desenvolupament local i l’Associació Catalana de 
Municipis, adjudicant el servei a l’empresa KONE ELEVADORES, SA. 
 

Atès que, l’acord d’adhesió establia que la durada d’aquest servei era per un termini de vint-i-
quatre mesos, des de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2021, prorrogable a dos 
anys més. 
 
Donat que, per fer efectiva la pròrroga de dos anys, l’Ajuntament ha de prendre l’acord i 
notificar-ho a les parts interessades; i que l’ACM ha procedit a una nova licitació i acord marc 
de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, que cal 
estudiar i veure quina proposta de contractació és millor per a aquesta Corporació. 
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Atès que l’Ajuntament de Font-rubí necessita disposar en tot moment del servei de 
manteniment de 3 aparells elevadors ubicats a diferents edificis municipals, per tal de garantir 
una bona seguretat pels usuaris. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic sobre les pròrrogues, i amb la possibilitat de prorrogar el contracte previst en 
la contractació, i de conformitat amb el que s’estableix a 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 a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 2019 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius, per un període de 3 mesos, amb l’empresa KONE ELEVADORES, 
SA., per un import de 462,36 euros i 97,09 euros d’IVA., d’acord amb el següent detall: 

• Elevador de l’ajuntament, 154,59 euros i 32,46 euros d’IVA. 
• Elevador de l’escola, 154,59 euros i 32,46 euros d’IVA. 
• Elevador del centre recreatiu, 153,18 euros i 32,17 euros d’IVA. 

 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries 920-22713, 330-22701 i 323-21302.  
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària KONE ELEVADORES, SA. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DEL CONSULTORI MÈDIC (EXP. M41-2021 I 
G416/2021). 
 
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut, el dia 
12/07/2021, va fer una visita al consultori mèdic de Guardiola de Font-rubí, situat a la planta 
baixa de l’edifici de l’ajuntament, per tal de comprovar l’estat actual de les instal·lacions i poder 
avaluar les deficiències i proposar intervencions a fer. De l’esmentada trobada es va concloure 
que cal dur a terme certes actuacions a dit espai, entre elles obres de reforma.  
 
Atès que és necessària la contractació d’aquesta obra per a la rehabilitació del consultori 
mèdic, per tal de millorar els seus espais i adequar-los a les necessitats actuals dels 
professionals i usuaris. 
 
Donat que l’actuació de les obres s’ha d’executar amb urgència i, per petició de CatSalut, dins 
del mes de novembre, només s’han trobat dues empreses amb disponibilitat per a fer aquesta 
rehabilitació dins el termini establert, segons consta a l’expedient, OBRES I SERVEIS 
TIRADO, SLU. i DAVID CASTELLÀ ROMAGOSA, i que, segons criteri tècnic, l’empresa que 
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ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat DAVID CASTELLÀ 
ROMAGOSA per un import de 6.986,50 euros i 1.467,17 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 27 d’octubre 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 27 d’octubre 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. 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 a la rehabilitació del consultori mèdic situat a la 
planta baixa de l’edifici de l’ajuntament, mitjançant el procediment del contracte menor, amb 
el contractista DAVID CASTELLÀ ROMAGOSA, per un import de 6.986,50 euros i 1.467,17  
euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 8.453,67 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 312-21204 del vigent pressupost.  
 
TERCER.- Establir que l’execució de l’obra s’ha de portar a terme dins el mes de novembre 
de 2021, d’acord amb les indicacions concretes que fixi CatSalut. 
 
QUART.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
21:50 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. 
 
 
 
 


