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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 6 DE SETEMBRE DE 2022 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 6 de setembre de 2022 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/la regidor/a: 
 

• 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 accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:30 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. Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals, exp. 2022_10540. 
3. Proposta d’autorització de la 43ena. edició de la Mitja Marató de l’Espirall Vilafranca pel 

municipi de Font-rubí, exp. 2022_10560. 
4. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. M. M. S. del servei de teleassistència, en la 

modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios 
Sociosanitarios S.L., exp. 2022_10544. 

5. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. V. B. L. del servei de teleassistència, en la 
modalitat titular amb servei d’intensitat moderada de la Diputació de Barcelona i servidor 
Televida Servicios Sociosanitarios S.L., exp. 2022_10552. 

6. Proposta d’aprovació d’un ajut econòmic d’urgència per a alimentació a una família, exp. 
2022_10554. 

7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10184. 
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8. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament de 
material per a la museïtzació del hall del centre recreatiu “La Cooperativa”, exp. M23-
2022 i 2022_10555. 

9. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a la segona pròrroga de l’acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) i contractació de 
llums fotovoltaics, exp. 2022_10556. 

10. 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 9 d’agost de 2022, 
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.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, EXP. 
2022_10540. 
 
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 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.- Autoritzar la cessió d’ús d’instal·lacions municipals que es relacionen a l’annex 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic corresponent per les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Secretaria i Intervenció, als efectes 
adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Taxa/Preu 
públic fiança 

M. À. M. R. Festa particular 10/09/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

M. R. M. Festa particular 31/08/2022 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. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA 43ena EDICIÓ DE LA MITJA MARATÓ 
DE L’ESPIRALL VILAFRANCA PEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ, EXP. 2022_10560. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“En data 16 d’agost de 2022 i amb el núm. de RE 1885, la regidoria d’esports de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, juntament amb l’Associació de Veïns de l’Espirall, ha sol·licitat que, 
atès que el 20 de novembre de 2022 es durà a terme la 43ena edició de la MITJA – MARATÓ 
L’ESPIRALL VILAFRANCA, que figura en el calendari oficial de curses de llarga distància de 
Catalunya, la cursa pugui passar per la carretera que travessa el terme municipal de Font-rubí 
i autorització per a tancar al trànsit dita carretera. 
 
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.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a què el proper 20 de 
novembre de 2022 pugui dur a terme la 43ena edició de la prova atlètica MITJA – MARATÓ 
L’ESPIRALL VILAFRANCA per la carretera que travessa el terme municipal de Font-rubí. 
 
Segon.-  Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a què el proper 20 de 
novembre de 2022, en motiu de la 43ena edició de la prova atlètica MITJA – MARATÓ 
L’ESPIRALL VILAFRANCA, pugui tancar al trànsit la carretera que travessa el terme municipal 
de Font-rubí. 
 
Tercer.- Advertir a l’organització de la prova atlètica que caldrà que disposi de les 
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats. 
 
Quart.- Advertir a l’organització de la referida prova que caldrà que adopti les mesures 
oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació per a aquest tipus 
d’actes. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament sol·licitant.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. M. M. S. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., EXP. 
2022_10544. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“En data 22 d’agost de 2022 i NRE 1930, la Sra. R. V. M. ha sol·licitat en aquesta Corporació 
la baixa del servei de teleassistència de què disposa la seva mare, Sra. M. M. S, atès que no 
en farà ús pel seu ingrés en una residència. 
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Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 16 d’agost 
de 2022, en el qual informa que s’ha de procedir a la baixa de la Sra. M. del 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: 
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. M. S. del servei de teleassistència, en la modalitat bàsica 
de la Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios S.L., d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 16 d’agost de 
2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, 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. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. V. B. L. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT TITULAR AMB SERVEI D’INTENSITAT 
MODERADA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.L., EXP. 2022_10552. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 23 d’agost de 2022 i NRE 1935, la Sra. S. J. B. ha sol·licitat en aquesta Corporació 
el servei de Teleassistència per a la seva mare, la Sra. V. B. L. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data  23 d’agost 
de 2022, en el qual informa que la Sra. B. reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al 
servei de teleassistència en la modalitat titular amb servei d’intensitat moderada de la 
Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios, S.L. 
 
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 d’alta a la Sra. V. B. L. del servei de teleassistència, en la modalitat titular amb 
servei d’intensitat moderada de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida Servicios 
Sociosanitarios S.L., 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 
23 d’agost de 2022. 
 
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. 
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN AJUT ECONÒMIC D’URGÈNCIA PER A 
ALIMENTACIÓ A UNA FAMÍLIA, EXP. 2022_10554. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vist l’informe emès per l’equip bàsic de serveis socials d’aquesta Corporació, en data 23 
d’agost de 2022, de sol·licitud d’ajut d’urgència per a alimentació a una família del municipi. 
En aquest informe es demana a la Corporació un ajut econòmic total de 70,00 euros per poder 
cobrir les despeses d’alimentació durant el mes de setembre, que s’ingressarà directament al 
compte bancari de la unitat familiar indicat en l’esmentat informe. 
 
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de prestació de serveis 
socials, d’acord amb el que preveu l’article 66.3.k) 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 vist el que 
preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 
Vist el que preveuen els articles 21, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local; els articles 9.2, 22.2 b) i c), 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions; els articles 55, 66 i 67 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol; i l’article 15.2.f) i 16.3.c) de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament 
de Font-rubí (aprovada definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada 
al BOPB de data 29 de maig de 2017). 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació 
pressupostària 231.48000 per a fer front a la despesa que es deriva d’aquest ajut. 
 
Per tot això, i atès que es poden atorgar subvencions directes amb caràcter excepcional, quan 
s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament 
justificades, que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva; i la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social són unes de les finalitats a les que es poden destinar 
les subvencions, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic, per import de 70,00 euros, per a destinar-lo a cobrir les 
despeses d’alimentació durant el mes de setembre de la unitat familiar formada per un home 
de 57 anys, Sr. T.E. J.,  i la seva esposa de 54 i dos fills de 20 i 16 anys, exp. 2022_10554. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de SETANTA EUROS (70,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació 231.48000 del pressupost de l’exercici 2022, per fer front a l’ajut que s’atorga. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al compte corrent indicat a 
l’informe de serveis socials. 
 
Quart.- Comunicar la concessió d’aquests ajuts econòmics a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la família afectada i als serveis socials municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 



 
 

Plaça de l'Ajuntament,1|08736 Font-rubí|Tel.938979212|www.font-rubi.cat 

 

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 2022_10184. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. F. V. en representació de 
CAN ROMEU, S.L., en data 23 de maig de 2022 i amb registre d’entrada 1049, per tal de 
realitzar obres d’adequació d’espais de l’habitatge d’ús turístic anomenat Can Romeu i situat 
al barri Font-rubí núm. 13bis, amb referència cadastral 001806900CF88G0000TZ. 
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 22 de juliol de 2022 i registre de sortida 
643, el qual va ser contestat per la Sra. M. F. V. en representació de CAN ROMEU, S.L. en 
data 25 de juliol de 2022 i registre d’entrada 1685, presentant una rectificació del projecte 
presentat inicialment. La nova proposta consisteix en la rehabilitació parcial de l’habitatge 
respectant l’estructura funcional i variacions de volum. Les actuacions consisteixen 
bàsicament en la inclusió de bany i cuina en antic traster i safareig respectivament. El gruix 
més important correspon a l’arranjament de les estances a nivell de paviment i pintat de parets 
i rehabilitació d’elements com el porxo exterior, el dipòsit d’aigua, reposició d’un parell de 
baixants malmesos i pintat de la façana exterior. 
 
Vist l’informe de data 18 d’agost de 2022 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. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 25 d’agost de 2022. 
 
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. 2022_10184, presentada per CAN ROMEU, S.L. 
per tal de realitzar les obres consistents en la rehabilitació parcial de l’habitatge d’ús turístic 
anomenat Can Romeu i situat al barri Font-rubí núm. 13bis del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
 

- Abans de l’inici de les obres caldrà la presentació de “l’assumeix de contractista”. 
- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 

actuacions tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per 
la realització de les esmentades tasques i haurà 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.  

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar 
l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 57.990,75 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 1.681,73 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 347,94 € 
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PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 2.041,67 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120 €): 579,91 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € (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. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA MUSEÏTZACIÓ DEL HALL DEL CENTRE 
RECREATIU “LA COOPERATIVA”, EXP. M23-2022 I 2022_10555. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació d’adquisició de material per a la museïtzació del hall 
del centre recreatiu “La Cooperativa” per a poder fer una exposició memorial, en forma de 
plafons fixes a les parets de l’entrada de l’edifici que expliqui la història del centre des de la 
seva construcció fins a l'actualitat, on ara és un espai destinat a les entitats i la cultura del 
municipi. Prèviament, es farà un estudi documental històric i fotogràfic de l'edifici (antiga 
cooperativa agrària del municipi). 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, DIGITAL 
1425, S.L., QPPRINT GLOBAL SERVICES i COPYTOP OFFICE SYSTEMS, S.L., i que, 
segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa per a aquest 
Ajuntament ha estat DIGITAL 1425, S.L. per un import de 3.485,00 euros i 731,85 euros d’IVA. 
Atès que 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 s’ha emès informe per part de la secretària interventora accidental 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 menor de subministrament de material per a la museïtzació 
del hall del centre recreatiu “La Cooperativa” a DIGITAL 1425, S.L., amb NIF B66944000, per 
un import de 3.485,00 euros i 731,85 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és el subministrament de material per a la museïtzació 
del hall del centre recreatiu “La Cooperativa”. El codi CPV és 39154000-6 (equipament 
d’exposició). 
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TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 4.216,85 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-21505 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
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 dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A LA 
SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT 
D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC, AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.01) I 
CONTRACTACIÓ DE LLUMS FOTOVOLTAICS, EXP. 2022_10556. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 

“ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el 
Consorci Català pel desenvolupament local. 
 
Donat que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses 
seleccionades següents:  
 

• ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
• GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
• SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 

1.2.4. 
• INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
• CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 
• ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 
• LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
• MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22. 
• NOVATILU SL pel lot 2.1.  
• ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 

2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
• UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5. 
• CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 

2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
• CM SALVI SL pel lot 2.1. 
• SACOPA SAU pel lot 2.1. 
• PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.  
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• MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 
i 2.3.15. 

• ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 
• UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 3.10, 3.12, 

3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
• CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
• ELECNOR SA pel lot 4.1.  
• ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 
• ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 
• OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 

4.2.4. 
• SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

 
Atès que, en data 27 de maig de 2019, es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, GESTIÓ 
D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, 
INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA,  MIATEC 
INNOVA SL,  NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX 
SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, 
MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, 
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN 
SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY 
SERVICE.  
 
Atès que, en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 
2019 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat 
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en 
qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es 
subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se 
les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre 
de 2019. 
 
Donat que, en data 18 de gener de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM acordà 
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2017.01), per un període addicional de 12 mesos. 
 
Atès que, en data 22 de febrer de 2021, s’aprovà definitivament la primera pròrroga de l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic 
(Expedient 2017.01) per un període addicional de 12 mesos més,  des del 27 de maig de 2021 
fins a 29 de maig de 2022, excepte amb l’empresa SACOPA SAU. La formalització és dur a 
terme el 7 d’abril de 2021. 
 
Donat que, en data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda 
l’aprovació inicial de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2017.01). 
 
Atès que, en data 28 de febrer de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda 
l’aprovació definitiva de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic (Expedient 2017.01), per un període 
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addicional de 12 mesos més, des del 27 de maig de 2022 fins al 27 de maig de 2023, excepte 
amb les empreses LAVOLA 1981 SA i SOLER ENERGY SERVICE en relació a la totalitat de 
sublots, així com l’empresa UTE, ACSA, OBRAS E INFRAESCTRUCTURAS SAU 
(SORIGUÉ) I MESAPI en relació al lot 3. 
 
Donat que l’Ajuntament de Font-rubí necessita posar diversos llums fotovoltaics al nucli de La 
Rubiola. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Articles 227 i ss. de la 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 LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 
contractes basats en aquests.  

 

 Article 153 i 220 de la 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 LSCP. 
 

 Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 
energètica en enllumenat públic associats a les entitats locals de Catalunya aprovats per 
la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 

 
D’acord amb l’article 52 i següents 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 a la segona pròrroga de l’Acord marc 
de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2017.01).  
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària UTE ETRABONAL ETRALUX dels  
bens següents:  
 

Lot Subministrament i instal·lació Quantitat Import unitat (sense IVA) Import total (sense IVA) 

2.2.5 
Llum fotovoltaic SOLARLINE 5 50W 
3000K T2M V4 

13 unitats 
 
695,45 €/unitat 
 

9.040,85 euros 

2.2.5 
Columna troncocònica de 5 m. de 
diàmetre 60 

13 unitats 308,45 €/unitat 4.009,85 euros 

TOTAL (sense IVA) 13.050,70 euros 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 15.791,35 
euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 172-63904. 
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Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària UTE ETRABONAL 
ETRALUX i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT).” 
 
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. 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
20:55 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. 
 
 


