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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2022 

 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 20 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 20:50 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 cessió d’ús d’una instal·lació municipal, exp. 2022_10617. 
3. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal, exp. 2022_10540. 
4. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 465/2021 i 2022_10126. 
5. Donar compte de la comunicació d’actuacions d’urgència per a la conservació del mas 

de Cal Sala, exp. núm. 197/2022 i 2022_10206. 
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10260. 
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10310. 
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10313. 
9. Donar compte de l’assabentat de llicència d’obres exp. núm. 2022_10315. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10316. 
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11. Proposta d’aprovació de la modificació de la llicència d’ocupació de la via pública exp. 
140/2022 i 2022_10366. 

12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10389. 
13. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10532. 
14. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, del nínxol núm. 33 del 

sector Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 
2022_10579.  

15. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Club 
Esportiu Font-rubí i aprovació del conveni regulador, exp. 2022_10541. 

16. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’Associació de Gent Gran de Font-rubí i aprovació del conveni regulador, exp. 
2022_10613. 

17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de diversos 
subministraments per a la Fira Vinòleum 2022, exp. M24-2022 i 2022_10626. 

18. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de diversos serveis per a la 
Fira Vinòleum 2022, exp. M22-2022 i 2022_10627. 

19. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de diverses actuacions i 
espectacles per a la Fira Vinòleum 2022, exp. M25-2022 i 2022_10628. 

20. 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 6 de setembre 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 CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL, EXP. 
2022_10617 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació per a l’organització 
d’una festa, activitat i celebració de tot tipus que s’hi especifica, 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 de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic corresponent per l’esmentada cessió, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics. 
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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 

F. G. S. Festa particular 17/09/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL, EXP. 2022_10540. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vist que, en data 6 de setembre de 2022 en el punt 2n, la Junta de Govern Local va aprovar 
la cessió d’ús d’instal·lacions municipals, la qual ja s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material 

Taxa/ Preu 
públic Fiança 

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

 
Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el local de Cal 
Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop comprovat que 
s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 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 devolució de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del local de 
Cal Cintet: 
 

Peticionari Fiança 

M. A. M. R. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Secretaria i Intervenció, als efectes 
adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 465/2021 
I 2022_10126. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. T. T. d’Agroconsultoria Integral 
Penedès, S.L., en representació del Sr. J. D. F., en data 15 de novembre de 2021 i amb núm. 
de RE 1569 i posterior documentació tècnica modificada i presentada en data 17 de novembre 
de 2021 i núm. de RE 1590, per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de 
terres per a anivellar el terreny d’una finca agrícola, sense aportació de terres de l’exterior, 
situada al polígon 42 parcel·la 6, d’una superfície aproximada de 10.500m² (1,05 hectàrees), 
d’acord amb el cadastre de béns immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl 
no urbanitzable agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral 
08084A042000060000OZ. I segons projecte tècnic redactat i signat per l’enginyer tècnic 
agrícola J. A. T. T. amb núm. de visat 2021/221028 de data 16/11/2021. 
 
En data 2 de febrer de 2022 i registre de sortida 32 i en data 17 de març de 2022 i registre de 
sortida 98, l’Ajuntament va requerir documentació complementària. En data 17 de maig de 
2022 i registre d’entrada 998 i posteriorment en data 27 de juny de 2022 i registre d’entrada 
1385, el Sr. J. A. T. T. d’AGROCONSULTORIA INTEGRAL PENEDÈS, S.L. presenta la 
documentació requerida. 
 
En data 11 de maig de 2022 i NRE 925, l’Agència Catalana de l’Aigua va trametre a 
l’Ajuntament de Font-rubí la Resolució autoritzant les obres per a la realització del moviment 
de terres (Exp. FUE-2022-02408939). 
 
Vist l’informe de data 13 de setembre de 2022 dels serveis tècnics municipals 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 14 de setembre 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, 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. 465/2021 i 2022_10126, presentada pel Sr. J. D. 
F., per a fer un moviment de terres per a anivellar el terreny d’una finca agrícola, sense 
aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 42 parcel·la 6, d’una superfície aproximada 
de 10.500m² (1,05 hectàrees), al municipi de Font-rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament a la part de la 
parcel·la 6 (part grafiada en la documentació tècnica aportada i visada), del polígon 42. 
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí: 

- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions 
pertinents en relació al paisatge. 

- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de mantenir 
el sentit dels pendents i la morfologia del terreny. 

- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües, caldrà 
presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les finques 
colindants ni els terrenys situats aigües avall. 

- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement horitzontals. 
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- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos s’hauran 
de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials d’obra. 

- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat dels 
camins existents i les línies d’instal·lacions existents.                                                 

3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà 
de 6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts. 

Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents: 
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb 

conreu anual. 
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia 

perpendicular al camí. 
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  aquesta quan 

l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí. 
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la 
xarxa bàsica, i de 3,5 m,  en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció 
no és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals d’instal·lació... 

4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. Per tant, 
caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu. 
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, caldrà 
tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert en el punt 1.d 
de l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de protecció de 
carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la 
Diputació de Barcelona. 
7.- Caldrà donar compliment a les CONDICIONS PARTICULARS i les CONDICIONS GENERALS, de 
la RESOLUCIÓ FAVORABLE de data 05/04/2022, de MOVIMENT DE TERRES DE LA PARCEL·LA 6 
DEL POLÍGON 42, TM DE FONT-RUBÍ, emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, signada digitalment pel 
Sr. Josep Maria Agulló Saun en data 05/05/2022 i que té una vigència de 12 mesos. 
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o 
excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de 
documentació. 
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i 
adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, ...) o 
altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de clavegueram, gas, ...), 
caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es 
corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals. 

 
Segon.- Liquidar el següent tribut: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.250,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2.9%): 65,25 €  
TAXA EXPLANACIONS: (100€/1aHa + 35€*1 Ha+): 135,00 €  
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% pressupost obra): 0 €  
TOTAL IMPOST I TAXA: 200,25 € 
 

Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2022. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a 
una hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
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assistents. 
 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’ACTUACIONS D’URGÈNCIA PER 
A LA CONSERVACIÓ DEL MAS DE CAL SALA, EXP. NÚM. 197/2022 I 2022_10206. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. D. S. U., en representació del Sr. F. 
N., en data 6 d’abril de 2022 i registre d’entrada 640, per tal de realitzar una actuació 
d’urgència per a la conservació de cobertes i murs a l’habitatge anomenat Cal Sala i situat al 
barri Font-rubí núm. 1 al municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 
08084A033000050000OF. Segons documentació tècnica redactada i signada per l’arquitecte 
D. S. U.  
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 30 de maig de 2022 i registre de sortida 
414, el qual va ser respost pel Sr. D. S, U. en representació del Sr. F. N. amb part de la 
documentació requerida el mateix dia 30 de maig de 2022 i registre d’entrada 1113. Una altra 
part de documentació es va aportar el 8 de juny de 2022 i registre d’entrada 1235 i 
documentació complementària en data 6 de juliol de 2022 i registre d’entrada 1516. 
 
Vista la Resolució de data 14/02/2022 d’autorització d’obres de conservació de la masia 
dictada per l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat). 
 
Vist l’informe de data 8 de setembre de 2022 de l’arquitecte FAVORABLE a la comunicació 
d’actuacions d’urgència per a la conservació del Mas de Cal Sala 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 d’actuacions d’urgència per a la 
conservació del Mas de Cal Sala exp. núm. 197/2022 i 2022_10206, presentada pel Sr. F. N., 
per tal de realitzar obres d’urgència consistents en la conservació de cobertes i murs a 
l’habitatge anomenat Cal Sala i situat al barri Font-rubí núm. 1 al municipi de Font-rubí. 
 

Condicions: 
 

- Habilita a executar únicament obres preventives de consolidació, apuntalament o 
reparació urgents, però no eximeix de la sol·licitud de la corresponent llicència d'obres 
en un termini màxim de 15 dies.  
 

- No són obres de reparació, només d'eliminació del risc greu, imminent i d’execució 
d'obres amb caràcter urgent i inajornable per a prendre les mesures de seguretat per 
a sol·licitar la llicència d'obres corresponent. 

 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs urgents, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i 
aportar l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció. 
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- Donar compliment a les condicions de l’autorització d’obres de conservació emès per 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona en data 14 de febrer de 2022. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació provisional dels següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 5.400,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 156,60 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 218,60 € 
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 € (aporta contracte de residus)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació efectuada. 
 
 
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10260. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. I. B., en representació 
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., en data 1 de juny de 2022 i amb núm. de RE 1164, per tal de 
realitzar les obres consistents en la retirada de runa existent a l’interior de la finca urbana 
situada al nucli urbà de l’Avellà núm. 6-8 (Cal Tano i Cal Vicenç) del municipi de Font-rubí i 
amb referència cadastral 3890008CF8839S0001KD.  
 
Vist el requeriment de documentació enviat el 22 de juliol de 2022 i registre de sortida 657 
sol·licitant el document d’acceptació de residus d’un abocador autoritzat, i que va ser aportat 
en data 28 de juliol de 2022 i registre d’entrada 1725. 
 
Vist l’informe de data 12 de setembre de 2022 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. 2022_10260, presentada 
per HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en la retirada de 
runa existent a l’interior de la finca urbana situada al nucli urbà de l’Avellà núm. 6-8 (Cal Tano 
i Cal Vicenç) del municipi de Font-rubí. 
 
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.  
 

- 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: 1.200,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 1.200,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 34,80 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50€ i bonificació del 10%): 45,00 €  
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 79,80 € 
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): 0,00 € *Depositat a 
centre gestor autoritzat.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 2022_10310. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. I. A. A. d’O. I. en representació de 
INTERIORISMO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GRUPO COBO, S.L., client Sr. 
J. LL. C., en data 13 de juny de 2022 i amb registre d’entrada 1282, per tal de realitzar les 
obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge 
anomenat Cal Suriol i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 4B del municipi de Font-rubí, 
amb referència cadastral 001431500CF88F0001GD. Segons documentació tècnica signada 
per l’enginyer tècnic industrial A. M. G. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte, de data 25 d’agost de 2022, 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 12 de setembre 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. 
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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_10310, presentada per INTERIORISMO, 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GRUPO COBO, S.L., per tal de realitzar les obres 
consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge anomenat 
Cal Suriol i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 4B del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar la 

documentació final i fotografia de la instal·lació finalitzada. 
 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 8.681,82 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 251,77 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 125,89 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 52,09 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 177,98 € 
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: 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 LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
2022_10313. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. R. B. V., en representació del Sr. J. 
R. S., en data 13 de juny de 2022 i amb registre d’entrada 1290, per tal de realitzar les obres 
consistents en la reparació d’una part de la coberta i col·locació de fals sostre a l’habitatge 
anomenat Cal Laureà i situat al carrer Santa Maria núm. 36 del barri de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 08084A051000190000OJ. Segons 
documentació tècnica signada per l’arquitecte tècnic R. B. V. i amb visat núm. BEK544 de 
data 13 de juny de 2022. 
 
Vist l’informe de data 25 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 14 de setembre 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. 
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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_10313, presentada pel Sr. J. R. S., per tal de 
realitzar les obres consistents en la reparació puntual de la coberta i col·locació de fals sostre 
a l’habitatge anomenat Cal Laureà i situat al carrer Santa Maria núm. 36 del barri de Guardiola 
de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions: 
 

- Caldrà aportar l’assumeix de contractista de les obres abans de l’inici d’aquestes. 
- 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 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, aportar 
l’oportú certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció i 
imatges de l’actuació.  

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.400,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 40,60 €  
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 102,60 € 
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: 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. 
 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE L’ASSABENTAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
2022_10315. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. M. R., en data 15 de juny de 
2022 i amb registre d’entrada 1318, per tal de realitzar la tala i poda d’alguns arbres existents 
per a la millorar de l’eficiència de la instal·lació de plaques solars a l’habitatge anomenat Cal 
Parera i situat al barri Semisó i la Font núm. 9 del municipi de Font-rubí i amb referència 
cadastral 08084A024000080000OB.  
 
Vist l’informe de l’arquitecte, de data 1 de setembre de 2022, FAVORABLE a l’assabentat de 
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. La liquidació de tributs 
queda exempta en aquest cas, ja que es tracta d’algun pi i no pas de diversos pins dins d’una 
massa arbòria (segons article 21.9 de les NNSS de Font-rubí). 
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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.- Donar-se per assabentada de la llicència d’obres núm. 2022_10315, presentada per 
la Sra. M. M. R., per tal de realitzar la tala i poda d’alguns arbres existents per la millorar de 
l’eficiència de la instal·lació de plaques solars a l’habitatge anomenat Cal Parera i situat al 
barri Semisó i la Font núm. 9 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 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. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de 
12 de novembre,  pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 

- S’haurà de considerar la data d’actuació d’acord als períodes sense perill d’incendi 
forestal. 

 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 2022_10316. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. P. T. d’Instal·lacions Parera, S.L., 
en representació del Sr. P. J. B. G., en data 15 de juny de 2022 i amb registre d’entrada 1320, 
per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta 
de l’habitatge anomenat Cal Pere Joan i situat al barri l’Alzinar núm. 44 del municipi de Font-
rubí, amb referència cadastral 000221200CF88F0001ID. Segons documentació tècnica 
redactada per l’enginyer tècnic industrial D. A. P. i visat núm. 2022/01400 de data 13 de juny 
de 2022. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte, de data 25 d’agost de 2022, 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 14 de setembre de 2022. 
 



 
 

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

 

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_10316, presentada pel Sr. P. J. B. G., per tal 
de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge anomenat Cal Pere Joan i situat al barri l’Alzinar núm. 44 del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar la 
documentació final i fotografia de la instal·lació finalitzada. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 5.333,25€ 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 154,66 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 77,33 € 
 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 127,33 € 
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€ (certificat no generació 
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. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA EXP. 140/2022 I 2022_10366. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vist que en data 9 d’agost de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la llicència d’ocupació 
de la via pública al camí de la Carrerada i al barri Grabuac, dins el municipi de Font-rubí, degut 
al folrat de pals per la protecció de l’avifauna; a realitzar els dies 9, 10, 11, 12 i 20 d’agost de 
2022. 
 
Vist que, en data 22 d’agost de 2022 i registre d’entrada 1929, la Sra. Genoveva Cabello Ariza 
d’Ingenieros Emetres, S.L.P., en representació d’EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 
S.L.U., presenta una instància sol·licitant la modificació de les dates dels treballs pel 20, 21 i 
22 de setembre de 2022. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 8 de setembre de 2022. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de la tècnica d’administració 
general, i de conformitat amb l’establert a l’article 53.1 r) del Text refós de la Llei Municipal i 



 
 

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

 

de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en l’article 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
 
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 la modificació de les dates dels treballs de folrat de pals per a la protecció 
de l’avifauna, del punt cinquè de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2022 de la 
llicència d’ocupació de la via pública, exp. 140/2022 i 2022_10366, presentada per 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.. 
 

Observacions: 
 

- La modificació proposada no suposa cap canvi substancial de les condicions 
d’ocupació de via pública respecte a les indicades a la llicència aprovada per la Junta 
de Govern Local de data 9 d’agost de 2022. 

- Abans de l’inici de les actuacions caldrà avisar a l’Ajuntament. 
- Caldrà senyalitzar correctament la zona d’actuació, de manera que aquesta no suposi 

un risc per als béns o les persones. 
- La ocupació de la via pública serà parcial, deixant pas per als vehicles i vianants. En 

cas de menester una ocupació total de la via caldrà sol·licitar-ho de manera expressa 
a l’Ajuntament atès que les actuacions comprometen vies de circulació de vehicles i 
camions. 

- S’entén que el tècnic director de l’obra, és qui ha de vetllar i garantir  la correcta 
aplicació del Pla de Seguretat i Salut i per tant, de qualsevol element o equip auxiliar 
de l’obra, com pot ser la bastida de l’obra o el camió cistella. 

 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
2022_10389. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. R. F. G. en representació de SOLAR 
PROFIT ENERGY SERVICES, S.L. (clienta M. E. V. A.), en data 1 de juliol de 2022 i amb 
registre d’entrada 1452, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge anomenat Cal Obaguer i situat al barri l’Alzinar núm. 
66 del municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 08084A040000340000OQ. Segons 
documentació tècnica signada per l’enginyer tècnic industrial R. F. G. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte, de data 25 d’agost de 2022, 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 14 de setembre de 2022. 
 



 
 

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

 

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_10389, presentada per SOLAR PROFIT 
ENERGY SERVICES, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge anomenat Cal Obaguer i situat al barri 
l’Alzinar núm. 66 del municipi de Font-rubí. 
 
Observacions: 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar la 
documentació final i fotografia de la instal·lació finalitzada. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 6.710,39 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 194,60 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 97,30 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 147,30 € 
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€ (presentat certificat no generació 
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. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
2022_10532. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. I. L. N. de Ragas Operaciones, 
S.L., en representació del Sr. A. P. M., en data 2 d’agost de 2022 i amb registre d’entrada 
1784 i en data 4 d’agost de 2022 i amb registre d’entrada 1814 va presentar documentació 
modificada, per tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a la coberta de l’habitatge anomenat Cal Perello i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 
41 del municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 002330000CF88H0001YI. Segons 
documentació tècnica signada per l’enginyer tècnic industrial R. E. R. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte, de data 8 de setembre de 2022, 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 tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 9 de setembre 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_10532, presentada pel Sr. A. P. M., per tal de 
realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge anomenat Cal Perello i situat al barri Santa Maria de Bellver núm. 41 del municipi 
de Font-rubí 
 
Observacions: 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar la 
documentació final i fotografia de la instal·lació finalitzada. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 10.925,16 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 316,83 € (bonificació 50% 
segons les ordenances fiscals): 158,41 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 65,55 € 
PLACA: 0,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA: 223,96 € 
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: 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. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, 
DEL NÍNXOL NÚM. 33 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS DEL 
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 2022_10579.  
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Atès que, en data 2 de setembre de 2022 (Registre d’entrada núm. 2001), la Sra. L. Ll. P. 
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 33 del sector Nostra 
Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de la seva 
propietat. 
 
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de 2008 i vist 
l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora de la taxa per 
prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent: 
 

PREU COMPRA NÍNXOL: 482,00 € 
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Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat) 192,80 € 
PREU TOTAL a pagar: 289,20 € 

 
Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació pressupostària 
164-62900. 
 
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació 
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Adquirir la titularitat del nínxol núm. 33 del sector Nostra Senyora dels Dolors del 
Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat de la Sra. L. Ll. P., per import de 289,20 euros. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (289,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de l’exercici 
2022. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a la interessada. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics de la 
Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA AL CLUB ESPORTIU FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADOR, EXP. 2022_10541.  
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 

 
“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 
2022. 
 
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). 
 
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. 
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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 2022 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 accidental de l’ajuntament, Sra. Maria 
Roser Lluch Llopart.  
 
I de l’altra, el Sr. J. M. B. V., major d’edat, amb NIF 77.113.973X, 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 5 de setembre de 2022 i NRE 2.008, 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 2022, 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 .................. 
 

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 
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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 2022. 
 
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 2023, 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 2022. 
 
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 2022.  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. 
 
 
Xavier Lluch Llopart,      J. M. B. V., 
Alcalde – president  Representant del C.E. Font-rubí  
Ajuntament de Font-rubí  
  
Maria Roser Lluch Llopart, 
Secretària – interventora accidental 
Ajuntament de Font-rubí” 

 
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 2022, 
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. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE FONT-RUBÍ I APROVACIÓ 
DEL CONVENI REGULADOR, EXP. 2022_10613.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per l’Associació de Gent Gran de Font-rubí 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 2022. 
 
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 de Gent Gran de Font-rubí, amb CIF G-61283040, per un import de DOS MIL CINC 
CENTS EUROS (2.500,00 €), destinada a promoure i fomentar la vida activa de la gent gran 
organitzant sortides, cursos, xerrades i tallers, 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 DE 

GENT GRAN DE FONT-RUBÍ PER L’ANY 2022 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 accidental de l’ajuntament, Sra. 
Maria Roser Lluch Llopart.  
 
I de l’altra, la Sra. F. R. G., major d’edat, amb NIF 77.085.379-M, actuant com a presidenta de l’Associació 
de Gent Gran de Font-rubí, amb CIF G61283040, amb domicili a l’Avellà, núm. 12, de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat Associació de Gent Gran de Font-rubí va presentar, en data 7 de setembre de 2022 i NRE 
2037, 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 2022, per tal de poder realitzar els seus 
objectius. 
 
II. Que la Junta de l’Associació de Gent Gran de Font-rubí és una entitat activa formada per vuit membres 
voluntaris, que treballa entre d’altres activitats en el foment de la vida activa de la gent gran al municipi, 
organitzant sortides, excursions, cursos (gimnàstica, català, informàtica...), xerrades, tallers i d’altres 
activitats (Campionat del Truc, Dinar del soci...), per promoure l’autonomia de la gent gran així com la 
millora de la qualitat de vida, les relacions socials, el respecte i la convivència.   
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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 ................... 
 
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 de Gent 
Gran de Font-rubí en l’execució del projecte/activitat següent: treball pel foment de la vida activa de la gent 
gran al municipi, millora de la qualitat de vida i de les relacions socials. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació l’ Associació de Gent Gran de Font-rubí amb un import de 
DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500,00€), 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 2022. 
 
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 2023, 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 2022. 
 
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 
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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.  
 
 

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 2022. 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.  
 
Xavier Lluch Llopart, F. R. G., 
Alcalde – president Presidenta de l’Associació de Gent Gran de Font-rubí 
Ajuntament de Font-rubí                                                        

 
Maria Roser Lluch Llopart, 
Secretària – interventora accidental 
Ajuntament de Font-rubí” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CINC CENTS EUROS 
(2.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48005 del pressupost de l’exercici 2022, 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 de 
Gent Gran 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 a l’ Associació de Gent Gran.    
 
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. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DE DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS PER A LA FIRA VINÒLEUM 2022, EXP. M24-2022 I 
2022_10626. 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
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“Atès que és necessària la contractació per a l’adquisició de diversos subministraments, en 
concepte de lloguer, per a la fira Vinòleum 2022 que se celebra els dies 8 i 9 d’octubre, per tal 
de poder portar a terme una bona gestió de la fira. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, CENTAÑO 
MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L., BARCELONA ANIMACIÓ, S.L. i FASE 3 
PRODUCTION, S.L., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més 
avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat BARCELONA ANIMACIÓ, S.L., per un import 
de 1.935,00 euros i 406,35 euros d’IVA., d’acord amb el detall següent: 
 

• Subministres varis, per un import de 485,00 euros i 101,85 euros d’IVA. 
• 34 taules i 150 cadires, per un import de 775,00 euros i 162,75 euros d’IVA. 
• 2 cabines sanitàries, inclou neteja diària, per un import de 675,00 euros i 141,75 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 
accidental, 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 per a l’adquisició de diversos 
subministraments, en concepte de lloguer, per a la Fira Vinòleum 2022, a BARCELONA 
ANIMACIÓ, S.L., amb NIF B59747980, per un import de 1.935,00 euros i 406,35 euros d’IVA., 
d’acord amb el detall següent: 
 

• Subministres varis, per un import de 485,00 euros i 101,85 euros d’IVA. 
• 34 taules i 150 cadires, per un import de 775,00 euros i 162,75 euros d’IVA. 
• 2 cabines sanitàries, inclou neteja diària, per un import de 675,00 euros i 141,75 euros 

d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició de diversos subministraments, en 
concepte de lloguer. El codi CPV és 34620000-9 (material mòbil). 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import total de 2.341,35 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432-22619 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.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
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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. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DE DIVERSOS SERVEIS PER A LA FIRA VINÒLEUM 2022, EXP. M22-2022 I 2022_10627. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de sonorització per a diversos actes que es 
fan a la fira Vinòleum i el servei de seguretat i vigilància, per a poder donar un correcte 
funcionament de la fira Vinòleum 2022 i poder garantir la seguretat en el actes festius i 
activitats diverses. 
 
Atès que per als serveis exposats s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, 
a  FASE 3 PRODUCTIONS, S.L., CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, S.L. i 
BARCELONA ANIMACIÓ, S.L.; i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un 
oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat FASE 3 PRODUCTIONS, S.L. per 
un import de 3.089,40 euros i 648,78 euros d’IVA., d’acord amb el detall següent: 

• Sonorització de diversos actes per la fira Vinòleum, els dies 8 i 9 d’octubre, 1.950,00 
euros i 409,50 euros d’ IVA. 

• Servei de vigilància i seguretat, els dies 8 i 9 d’octubre, 1.139,40 euros i 239,28 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 
accidental, 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 diversos serveis per a la fira Vinòleum 2022 a 
FASE 3 PRODUCTION, S.L., amb NIF B62994405, per un import de 3.089,40 euros i 648,78 
euros d’IVA., d’acord amb el detall següent: 

• Sonorització de diversos actes per la fira Vinòleum, els dies 8 i 9 d’octubre, 1.950,00 
euros i 409,50 euros d’ IVA. 

• Servei de vigilància i seguretat, els dies 8 i 9 d’octubre, 1.139,40 euros i 239,28 euros 
d’ IVA. 

 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és el servei de sonorització per a diversos actes que 
es fan a la fira Vinòleum i el de seguretat i vigilància. Els codi CPV són els següents: 

• 92370000-5 (Tècnic de so).  
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• 79714000-2 (servei de vigilància). 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 3.738,18 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432-22619 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzat el servei, 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. 
 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DE DIVERSES ACTUACIONS I ESPECTACLES PER A LA FIRA VINÒMEUM DE FONT-
RUBÍ 2022, EXP. M25-2022 I 2022_10628. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent tenor literal: 
 
“Atès que és necessària la contractació d’espectacles i d’actuacions per a la fira Vinòleum de 
Font-rubí 2022, per al seu correcte funcionament: 
 

- Diverses actuacions musicals amb “MÒNICA USART”, “TUTU” i “GINA & TÒNICS”, 
els dies 8 i 9 d’octubre, 

- Actuació de “VERSIÓ.CAT”, 9 d’octubre, 
- Actuació amb “GRUP SIDRAL BRASS BAND”, 8 d’octubre, 
- Espectacle de carrer “ANIMACIÓ ITINERANT”, 9 d’octubre. 

 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a: 
 

• MANAGEMENT I SERVEIS MUSICALS, S.L., per a les diverses actuacions musicals 
amb “MÒNICA USART”, “TUTU” i “GINA & TÒNICS”, per un import de 1.650,00 euros i 
346,50 euros d’IVA. 

• RAMBLEJANT, S.L.U., per a l’actuació de “VERSIÓ.CAT”, per un import de 1.200,00 
euros i 252,00 euros d’IVA. 

• ACTURA 12, S.L., per a l’actuació amb “GRUP SIDRAL BRASS BAND”, per un import 
de 1.700,00 euros i 357,00 euros d’IVA. 

• ELOI CREUS VILAR, per a l’espectacle de carrer “ANIMACIÓ ITINERANT”, per un 
import de 817,65 euros i 171,71 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. 
 
Vist l’informe del tècnic de cultura adjunt a l’expedient, de data 20/09/2022, en el qual s’indica 
que l’empresa MANAGEMENT I SERVEIS MUSICALS, S.L. està subjecte a embargament per 
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part de l’Agència Tributària i, per tant, la realització del servei esdevé un risc pel que fa al 
cobrament per part dels tres grups musicals. 
 
Atès, que s’ha sol·licitat nou pressupost per a les diverses actuacions musicals amb “MÒNICA 
USART”, “TUTU” i “GINA & TÒNICS” a l’empresa CHECK & GO MANAGEMENT, S.L., que 
ha presentat oferta pel mateix import que la que havia presentat  MANAGEMENT I SERVEIS 
MUSICALS, S.L., i que ascendeix a 1.650,00 euros i 346,50 euros d’IVA. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció 
accidental, 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.- Aprovar la contractació de les actuacions musicals “MÒNICA USART”, “TUTU” i 
“GINA & TÒNICS” amb el contractista CHECK & GO MANAGEMENT, S.L., amb NIF 
B55751184, per al dies 8 i 9 d’octubre, per un import de 1.650,00 euros i 346,50 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Aprovar la contractació de l’actuació “VERSIÓ.CAT” amb el contractista 
RAMBLEJANT, S.L.U., amb NIF B55525497, per al dia 9 d’octubre, per un import de 1.200,00 
euros i 252,00 euros d’IVA. 
 
TERCER.- Aprovar la contractació de l’actuació del “GRUP SIDRAL BRASS BAND”, amb  el 
contractista ACTURA 12, SL., NIF B65758427, per al dia 8 d’octubre, per un import de 
1.700,00 euros i 357,00 euros d’IVA. 
 
QUART.- Aprovar la contractació de l’espectacle de carrer “ANIMACIÓ ITINERANT”, amb  el 
contractista ELOI CREUS VILAR, per al dia 9 d’octubre, per un import de 817,65 euros i 171,71 
euros d’IVA. 
 
CINQUÈ.- L'objecte dels contractes és d’espectacles i actuacions per a la fira Vinòleum de 
Font-rubí 2022; la classificació CPV corresponent a aquest objecte és 92312200-3 (Serveis 
proporcionats per autors, compositors, escultors, artistes de l’espectacle i d’altres artistes que 
treballen individualment). 
 
SISÈ.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 6.494,86 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 432-22619 del vigent pressupost. 
 
SETÈ.- Una vegada realitzades les actuacions i espectacles, incorporar les factures i tramitar 
el pagament, si escau. 
 
VUITÈ.- Donar compte dels presents acords al serveis econòmics de la Corporació. 
 
NOVÈ.- Notificar els acords als interessats en el termini de deu dies. 
 
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. 
 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
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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, un punt que no estava inclòs en l’ordre del 
dia i que considera urgent i adient que es tracti en aquesta sessió perquè es pugui disposar 
de termini suficient per concloure l’expedient i justificar una subvenció. Es tracta de l’aprovació 
de la certificació segona, última i final d’una obra de la xarxa municipal d’aigua. 
 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del dia, i 
s’acorda que a continuació es debati i es voti. 
 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2, ÚLTIMA I FINAL DE 
L’OBRA “RENOVACIÓ DE PART DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA I 
DISTRIBUCIÓ ENTRE EL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA I ELS DIPÒSITS DE CAL JANOT”, 
EXP. 2022_10134. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, en data 5 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a 
EXCAVACIONS CHÈ, SL., de l’obra “Renovació de part de la xarxa d’abastament d’aigua en 
alta i distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot”, per un import de 
135.363,17 euros (111.870,39 euros i 23.492,78 euros d’IVA). 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 9 d’agost, va aprovar la 
primera certificació de l’obra per un import de 83.012,90 euros (68.605,70 euros i 14.407,20 
euros d’IVA). 
 
Vista la certificació núm. 2, última i de liquidació, presentada en data 15 de setembre de 2022, 
signada per l’enginyer redactor del Projecte i director de l’obra V. B. S. i l’empresa 
adjudicatària, Excavacions Chè, SL., per un import de 67.593,60 euros (55.862,48 euros i 
11.731,12 euros d’IVA) i segons els quadre següent: 
 

Pressupost 
adjudicació 

Obra executada 
anteriorment 

Increment amidament 
i preus contradictoris 

Obra executada 
durant el mes 

Import de l’obra 
pendent d’executar 

135.363,17 € 83.012,90 € 15.243,33 € 67.593,60 € 0 € 
 
Vist l’informe tècnic de preus contradictoris i increment de pressupost de l’actuació del director 
facultatiu de l’obra de referència, de data 15 de setembre de 2022, que consta a l’expedient, 
on explica que el cost final de l’obra ha sofert un increment total final de l’import d’adjudicació 
de 15.243,33 euros (IVA inclòs), atès que hi ha un excés d’amidaments per import de 
13.253,44 euros (IVA inclòs), que suposa un increment del 9,79%, i un increment per preus 
contradictoris per import de 1.989,89 euros (IVA inclòs), que suposa un increment del 1,47%. 
La relació de preus contradictoris, presentada per la Direcció Facultativa i la constructora. 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic industrial assessor i de l’arquitecta municipal, de data 19 de 
setembre de 2022. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada de la secretària interventora accidental, de data 
20 de setembre de 2022.  
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

— L'article 240 i següents, i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 



 
 

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

 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014.  
— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de Pressupostos. 
— Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
Atès que l’article 242.4 i. de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), no 
considera modificació del contracte l’ excés d’amidaments, entenent com a tal, la variació 
que durant la correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que, en 
la totalitat, no representi un increment de despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. L’excés d’amidaments s’especificarà en la certificació final de l’obra. Tampoc 
es considera modificació del contracte, d’acord amb l’article 242.4 ii., la inclusió de preus 
nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i les seves 
normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu global del 
contracte ni afectin a unitats d’obra que, en conjunt, excedeixi del 3 per cent del pressupost 
primitiu del mateix. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 vist l’article 21.1.f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1.g) 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, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de l’excés d’amidaments de l’obra “Renovació de part de la 
xarxa d’abastament d’aigua en alta i distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de 
Cal Janot” per import de 13.253,44 euros, IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus contradictoris de l’obra “Renovació de part de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta i distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal 
Janot” per import de 1.989,89 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la certificació núm. 2, última i liquidació de l’obra “Renovació de part de la 
xarxa d’abastament d’aigua en alta i distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de 
Cal Janot” per un import de SEIXANTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (67.593,60 €), presentada per EXCAVACIONS CHÈ, S.L. 
 
Quart.- Aprovar la factura número E-2022-2132, de data 16/09/2022, per import de 
SEIXANTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
(67.593,60 €), presentada per EXCAVACIONS CHÈ, S.L., amb NIF B60143377. 
 
Cinquè.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada, per import de 
55.862,48 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161.63201, i per import de 11.731,12 
euros d’IVA, que s’imputarà a l’aplicació extra pressupostària d’IVA corresponent, i ordenar i 
realitzar el pagament a EXCAVACIONS CHÈ, S.L. 
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Sisè.- Donar trasllat dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar les 
anotacions comptables corresponents i realitzar el pagament. 
 
Setè.- Trametre la documentació justificativa corresponent al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, atès que es tracta d’una actuació 
subvencionada per la convocatòria d’ajuts destinada a actuacions de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (RESOLUCIÓ ACC/1779/2021). 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VINT-I-UNÈ.- 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 
21:35 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. 
 
 
 
 
 


