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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 22 de novembre 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 d’aprovació de la baixa de la Sra. A. T. S. del servei de teleassistència, en la 

modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios 
S.L., exp. 2022_10827. 

3. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10311. 
4. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10702. 
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10749. 
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 2022_10773. 
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 51/2022 i 2022_10360. 
8. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 133 del sector Nostra 

Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 2022_10862. 
9. Proposta d’atorgament d’un ajut econòmic a la Fundació la Marató de TV3, exp. 

2022_10835. 
10. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 18 d’octubre 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 D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. A. T. S. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
SERVIDOR TELEVIDA – SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., EXP. 2022_10827. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 4 de novembre de 2022 i NRE 2627, la Sra. A. M. T. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la seva mare, Sra. A. T. 
S., amb motiu de la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí de data 8 de 
novembre de 2022, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de teleassistència 
en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida – Servicios 
Sociosanitarios, S.L. 
 
Vist el que preveu el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària, on 
s’estableix que el servei de teleassistència complementa el servei d’atenció domiciliària. 
 
Vist el que preveu l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, 
de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. A. T. S. del servei de teleassistència, en la modalitat Bàsica 
de 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 8 de novembre 
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. 
 
 
TERCER.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10311. 
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La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. P. G. V., en data 13 de juny 
de 2022 i amb núm. de RE 1285, per tal de realitzar les obres consistents en canviar mobles 
i pintar cuina i lavabo, pintar façana de l’habitatge i talar dos pins amb perill de caure, a la finca 
situada al carrer de la Cerdanya núm. 12 del nucli urbà de Can Castellví del municipi de Font-
rubí i amb referència cadastral 4992007CF8849S0001QJ.  
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 1 de juliol de 2022 i registre de sortida 572 
i posteriorment en data 21 de setembre de 2022 i registre de sortida 846, els quals van ser 
contestats per la interessada en data 8 de novembre de 2022 i registre d’entrada 2659. 
 
Vist l’informe de data 9 de novembre 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_10311 presentada 
per la Sra. P. G. V., per tal de realitzar les obres consistents en canviar mobles i pintar cuina i 
lavabo, pintar façana i talar dos pins amb perill de caure, a la finca situada al carrer de la 
Cerdanya núm. 12 del nucli urbà de Can Castellví del municipi de Font-rubí. 
 

Condicions de llicència d’obres: 
 

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

 

OBSERVACIONS: 
 

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

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

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada  finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de 
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal 
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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: 678,51€ (mobles cuina) + 1.913,84 € (resta import obres cuina) + 674,38 € 
(sanitaris bany) = 3.266,73 €. 
PRESSUPOST REVISAT: 3.266,73 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 94,74 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€ amb bonificació del 10%): 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 139,74 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
QUART.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10702. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. M. G., d’Hill Instal·lacions 
Tècniques, S.L., en representació del Sr. F. P. S., en data 4 d’octubre de 2022 i amb núm. de 
RE 2284, per tal de realitzar obres consistents en la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a l’habitatge situat a la Plaça de Santa Maria núm. 1 del nucli urbà de Santa 
Maria de Bellver del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 
8268101CF8886N0001UB. Segons documentació tècnica redactada i signada per l’enginyer 
tècnic industrial F. X. H. M. 
 
Vist el correu electrònic enviat per l’arquitecta municipal en data 31 d’octubre de 2022 requerint 
documentació complementària, el qual va ser contestat en data 8 de novembre de 2022 i 
registre d’entrada 2657. 
 
Vist l’informe de data 9 de novembre 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_10702 presentada 
pel Sr. F. P. S., per tal de realitzar obres consistents en la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a l’habitatge situat a la Plaça de Santa Maria núm. 1 del nucli urbà de Santa 
Maria de Bellver del municipi de Font-rubí. 
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OBSERVACIONS: 
 

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

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

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 7.839,79 € 
PRESSUPOST REVISAT: 7.839,79 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 227,35 € i si li apliquen el 50% de 
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 113,68 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€ amb bonificació del 10%): 47,04 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 160,72 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 156,80 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € *No es 
generen residus.  
 
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. 
 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10749. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. V. A., en data 17 d’octubre de 
2022 i amb núm. de RE 2424, per tal de realitzar obres a la vorera, per donar accés de vehicles 
a la finca, consistents en la retirada d’un tram de bordons i filada de panots per tal d’instal·lar 
unes peces prefabricades de formigó, al carrer Rieux Volvestre núm. 9 de Can Rovireta, al 
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 
6960203CF8866S0001XB.  
 
Vist l’informe de data 14 de novembre 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. 



 
 

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.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 2022_10749 presentada 
pel Sr. J. V. A., per tal de realitzar obres a la vorera, per donar accés de vehicles a la finca, 
consistents en la retirada d’un tram de bordons i filada de panots per tal d’instal·lar unes peces 
prefabricades de formigó, al carrer Rieux Volvestre núm. 9 de Can Rovireta, al nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència d’obres: 
 
Previ a l’inici de les obres i un replantejat sobre el terreny, caldrà comunicar-ho als serveis 
tècnics per tal de poder realitzar visita “in situ” i donar-ne el vistiplau. 
 

OBSERVACIONS: 
 

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

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

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 600,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 600,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 17,40 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 € amb bonificació del 10%): 45,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 62,40 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120,00 €): 
120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €.  
 
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. 
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SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
2022_10773. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:  
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. M. G., d’Hill Instal·lacions 
Tècniques, S.L., en representació de la Sra. S. N. B. (client A. J. A.), en data 18 d’octubre de 
2022 i amb núm. de RE 2457, per tal de realitzar obres consistents en la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques a l’habitatge situat al carrer de la Noguera núm. 30 del nucli urbà de Can 
Castellví del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 5189520CF8858N0001ML. 
Segons documentació tècnica redactada i signada per l’enginyer tècnic industrial F. X. H. M. 
 
Vist el requeriment de documentació enviat en data 8 de novembre de 2022 i registre de 
sortida 1026, i que la interessada va aportar en data 11 de novembre de 2022 i registre 
d’entrada 2712. 
 
Vist l’informe de data 14 de novembre 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_10773 presentada 
per la Sra. S. N. B., per tal de realitzar obres consistents en la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a l’habitatge situat al carrer de la Noguera núm. 30 del nucli urbà de Can 
Castellví del municipi de Font-rubí. 
 

OBSERVACIONS: 
 

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

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

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 8.818,55 € 
PRESSUPOST REVISAT: 8.818,55 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 255,74 € i si li apliquen el 50% de 
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 127,87 €. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€ amb bonificació del 10%): 47,62 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 175,49 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 176,37 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € *No es 
generen residus.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
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. 51/2022 i 
2022_10360. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. I. F. G., en representació de 
CELLERS DE CAN SURIOL DEL CASTELL, S.L., en data 21 de gener de 2022 i amb núm. 
de RE 116, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un magatzem i 
aparcament soterrat al carrer Vilobí núm. 2 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-
rubí i segons referència cadastral 9338601CF8893N0001LL. Segons projecte bàsic i executiu 
redactat i signat per l’arquitecte O. B. T. i visat núm. 2019003433 de data 17/08/2021. 
 
Vist el requeriment de documentació enviat al titular en data 14 d’abril de 2022 i registre de 
sortida 134 i posteriorment en data 30 de juny de 2022 i registre de sortida 567, i que va ser 
tramesa en data 1 d’agost de 2022 en dos registres d’entrada, 1769 i 1773. 
 
Vist l’informe de data 3 de novembre de 2022 l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 10 de novembre 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. 51/2022 i 2022_10360, presentada per CELLERS 
DE CAN SURIOL DEL CASTELL, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’un magatzem i aparcament soterrat al carrer Vilobí núm. 2 del nucli urbà de 
Grabuac del municipi de Font-rubí. 
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OBSERVACIONS: 
 

- Abans de l’inici de les obres caldrà presentar l’assumeix del coordinador de seguretat 
i salut de les mateixes. 
 

- Donat que les obres estan vinculades a una activitat de celler i comporten un augment 
de superfície, un cop finalitzades les obres, CALDRÀ realitzar una comunicació de 
modificació substancial de l’activitat d’acord a allò establert a la llei 20/2009 del 4 de 
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 

- Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa publica, caldrà sol·licitar la 
corresponent autorització de connexió de clavegueram públic. I durant la realització 
d’aquestes obres, caldrà avisar als serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar 
inspecció ocular in situ i puguin donar el vistiplau de la correcta execució de les obres. 
 

- Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar 
l’oportuna documentació final d’obra i imatges de l’actuació. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 212.483,37 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 6.162,02 € 
 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.274,90 €.  
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 7.448,92 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 4.249,67 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: Dipositat a centre gestor autoritzat.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 133 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS, DEL CEMENTIRI 
DE SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 2022_10862. 
 
La proposta presentada és la següent:  
 
“Vista la petició efectuada en data 14 de novembre de 2022 i NRE 2794, pel Sr. A. R. B., 
sol·licitant la transmissió de propietat del nínxol del sector Nostra Senyora dels Dolors número 
133, del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí. 
 
Vist que actualment consta com a titular de la construcció funerària el Sr. J. R. P., difunt des 
de l’any 1994. 
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi 
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
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D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol número 133 del sector Nostra Senyora 
dels Dolors, del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr. 
A. R. B. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de 
nom d’un nínxol, per un import total de 20,00 euros.  
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquest acord i l’import de la liquidació corresponent. 
 
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als serveis econòmics de la Corporació, als efectes 
adients.” 
 
La secretària interventora accidental demana deixar sobre la taula aquesta proposta atès que 
no està justificat, per la documentació que consta en aquesta Corporació, que sigui el Sr. R. 
al que li correspongui ser titular d’aquesta construcció funerària.  
 
I per això, per unanimitat dels regidors assistents, es decideix deixar aquesta proposta 
sobre la taula. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC A LA FUNDACIÓ LA 
MARATÓ DE TV3, EXP. 2022_10835. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent:  
 
“Vist que la Marató de TV3, que es celebrarà el diumenge 18 de desembre de 2022, es 
dedicarà a recollir fons per la recerca en l’àmbit de la Salut Cardiovascular i que cada any 
aquesta Corporació col·labora amb aquesta entitat amb una aportació econòmica. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient en l’aplicació 
pressupostària 231-48022, d’acord amb l’informe de fiscalització prèvia limitada de la 
interventora accidental de data 10 de novembre de 2022.  
 
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de participació en la gestió 
de l’atenció primària de salut i que poden exercir activitats complementàries com les relatives 
a la sanitat, d’acord amb el que preveuen els articles 66.3.i) i 71.1.e) 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. 
 
Vist el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 
Subsidiàriament, 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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Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, 
de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una aportació econòmica a la Fundació La Marató de TV3, 
per import de 475,00 euros, per a donar suport a l’edició d’enguany dedicada a recaptar fons 
per a la recerca en l’àmbit de la Salut Cardiovascular. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-48022 
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. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada Fundació i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), en relació amb 
l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de membres de la Junta de 
Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, cinc punts que no estaven inclosos en l’ordre 
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió perquè es pugui 
disposar de termini suficient per concloure els expedients abans de la celebració de la propera 
Junta. Es tracta de dos expedients de devolució de fiances, d’un expedient d’oferta pública 
d’ocupació, d’un expedient de cessió d’ús de material i instal·lacions municipals i d’un 
expedient de contractació. 
 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre del dia, i 
s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 2022_10008, EXP. 
2022_10820. 
 
La proposta presentada és la següent:  
 
“Atès que, en data 26 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada 
sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 2022_10008) presentada pel Sr. J. Mª R. M. per 
dur a terme les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge situat al carrer Els Pujols núm. 2 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de 
Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per un import de 120,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 23 d’octubre del 2022. 
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Atès que, en data 31 d’octubre de 2022 i amb número de RE 2572, el Sr. J. Mª R. M. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la comunicació prèvia núm. 
2022_10008, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 16 de novembre de 2022, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització 
es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten a la documentació 
presentada i aprovada en Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2022, es proposa a 
la Corporació la devolució de la fiança de garantia de l’obra que ascendeix a la quantitat de 
120,00 euros. 
 
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 devolució al Sr. J. Mª R. M. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 2022_10008, exp. 2022_10820. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 180/2022 I 2022_10038, EXP. 
2022_10861. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, en data 10 de maig de 2022, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada 
sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 180/2022 i 2022_10038) presentada pel Sr. R. G. 
C., per dur a terme les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la 
coberta de l’habitatge situat a la plaça Santa Maria núm. 5 del nucli urbà del barri Santa Maria 
de Bellver del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per un import de 120,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 4 d’octubre del 2022. 
 
Atès que, en data 14 de novembre de 2022 i amb número de RE 2793, el Sr. R. S. S. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la comunicació prèvia exp. 
180/2022 i 2022_10038, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 16 de novembre de 2022, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització 
es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten a la documentació 
presentada i aprovada en Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2022, es proposa a 
la Corporació la devolució de la fiança de garantia de l’obra que ascendeix a la quantitat de 
120,00 euros. 
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. R. G. C. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 180/2022 i 2022_10038, exp. 2022_10861.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS i MATERIAL 
MUNICIPALS, EXP. 2022_10816 i 2022_10834. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i material 
municipals 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 les cessions d’ús de les instal·lacions municipals i material que es 
relacionen a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del preu públic corresponent per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material 

Taxa / Preu 
públic fiança 

Celler Cal Costas, 
S.L.U. 

Festa 
particular 17/12/2022 25 cadires 7,50 € 0,00 € 

J. A. S. L. Casament civil 10/01/2023 Sala de Plens 220,00 € 0,00 € 

  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TRETZE.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESMENA DEL RÈGIM DE SIS PLACES DE 
L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ 
TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, 
EXP. 2022_10027. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
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“Antecedents 
 
L’aprovació del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en el l’ocupació pública i la tramitació i l’aprovació de la Relació de Llocs de 
Treball de l’Ajuntament de Font-rubí, per acord del Ple de data 30 de novembre de 2021, va 
comportar la celebració d’una reunió de personal, en data 24 de novembre de 2021, on es va 
procedir a explicar per part de l’Alcalde, del Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Recursos 
Humans i de la Secretària interventora de la Corporació, l’aprovació de la Relació de Llocs de 
Treball de l’Ajuntament de Font-rubí als treballadors municipals i es va procedir a explicar el 
procés d’estabilització que es tramitaria d’acord amb l’esmentat reial decret llei i de la 
normativa de desenvolupament que se’n derivés. En data 22 de març de 2022, es va celebrar 
una segona reunió de personal, on es va tractar sobre el procediment d’oferta pública 
d’ocupació per a estabilització de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’any 2022, en 
consonància amb els terminis legals previstos en la nova Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i les places de la plantilla de l’Ajuntament 
de Font-rubí que es veurien afectades. 
 
En el document Anàlisi de l’estructura organitzativa, Ajuntament de Font-rubí, novembre 2021, 
elaborat per la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, Servei d’Assistència a 
l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona, en l’apartat 5, identificació de llocs de 
treball, règim de les persones ocupants i vinculació amb la plantilla, ja s’analitzen i 
s’identifiquen els llocs de treball estructurals així com la situació dels/de les seus/ves ocupants, 
si han passat algun procés selectiu reglamentari, i si són places susceptibles d’estabilització 
d’acord amb la previsió continguda a l’article 2.1 del Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el l’ocupació pública.  
 
Vist que, en data 3 de maig de 2022, mitjançant la corresponent provisió de l’Alcaldia d’inici 
de l’expedient 2022_10027, l’Alcalde demana que s’informi formalment sobre les places que 
podrien incloure’s en l’oferta pública d’ocupació per estabilització de la plantilla d’aquesta 
Corporació per a l’any 2022, en consonància amb els terminis legals previstos en la nova Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i sol·licita 
diversos informes. 
 
Vist l'Informe de la Regidoria de Recursos Humans, responsable del personal municipal, 
conjuntament subscrit per la Tècnica d’Administració General, de data 20 de maig de 2022, 
on s’identifiquen les 16 places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Font-rubí que 
resulten susceptibles de ser incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de la 
plantilla d’aquesta Corporació. 

 
Vist l'informe d'Intervenció en relació amb l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a 
l’estabilització de la plantilla sobre el compliment de la legalitat i normativa aplicable, de data 
23 de maig de 2022.  
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General, que analitza les places 
afectades per l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de la plantilla municipal, de data 
24 de maig de 2022, i que modifica alguna dada de l’informe de la Regidoria de Recursos 
Humans de data 20 de maig de 2022. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de maig de 2022, va aprovar l'Oferta 
publica d’ocupació per a l’estabilització d’ocupació temporal de la plantilla de l’Ajuntament de 
Font-rubí abans de l'1 de juny de 2022, amb la següent relació de places: 
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DENOMINACIO GRUP NÚM. PLACES 
VACANTS 

DATA 
D’ADSCRIPCIÓ 

II.- LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LEGISLACIÓ    
LABORAL (ACTIVITAT PERMANENT)    
ARQUITECTE A1 1 29/07/2014 
MESTRE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL A2 1 01/09/2015 
EDUCADOR/A LLAR D’INFANTS C1 1 01/09/1996 
EDUCADOR/A LLAR D’INFANTS C1 1 01/09/2015 
ADMINISTRATIU/VA C1 1 18/06/2008 
ADMINISTRATIU/VA C1 1 18/06/2008 
ADMINISTRATIU/VA C1 1 22/12/2015 
TÈCNIC/A DE CULTURA I JOVENTUT C1 1 22/12/2015 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 1 01/08/2007 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 1 01/10/2008 
CAP DE BRIGADA AP 1 23/12/2014 
OFICIAL 2a. BRIGADA AP 1 25/03/2015 
PEÓ DE BRIGADA AP 1 23/12/2014 
OFICIAL SERVEI AIGUA AP 1 31/01/2012 
NETEJADOR/A AP 1 27/12/2016 
NETEJADOR/A AP 1 27/12/2016 

 
Vist que es va publicar l’anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Font-rubí 
per a l’any 2022 al BOPB de data 30/05/2022, al DOGC núm. 8678 de data 30/05/2022, a l’e-
tauler municipal des del 25/05/2022 al 1/08/2022 i al tauler d’anuncis de la Corporació des del 
25/05/2022 al 1/08/2022. 
 
Però vist que el Ple de la Corporació va aprovar, inicialment, en data 30/11/2021, junt amb el 
Pressupost, la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2022; 
que aquests acords aprovats inicialment van esdevenir definitius en data 28/12/2021 i que es 
van publicar al BOPB de data 30/12/2021.  
 
I vist que la plantilla de personal aprovada per a l’exercici 2022, d’acord amb la relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament de Font-rubí que va ser aprovada també en la sessió plenària de 
data 30/11/2021, va suposar la modificació de la naturalesa de certes places, passant del 
règim de laboral a funcionari, cal que les places que s’estabilitzin en el règim que s’estableix 
la plantilla definitivament aprovada. 
 
Consideracions legals 
 
La legislació aplicable és la següent: 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, especialment articles 
91 i 21.1.g). 

- Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, especialment article 128. 

- Decret 2014/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 

- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigent a Catalunya en matèria de funció pública. 

- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 

- 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. 

- Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, especialment articles 10, 11, 37, 69 i 70. 
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-  Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública, especialment article 2, disposició addicional sisena i 
octava. 

- Resolución de la Secretaría de Estado de función pública sobre las orientaciones para 
la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, d1 d’abril de 2022. 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 
de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Esmenar el règim de sis places publicades en l'Oferta publica d’ocupació per a 
l’estabilització d’ocupació temporal de la plantilla de l’Ajuntament de Font-rubí, per ajustar-les 
al que preveu la plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l’exercici 2022, restant de la 
següent manera el total de places ofertades: 
 

DENOMINACIO GRUP NÚM. 
PLACES 

VACANTS 

DATA 
D’ADSCRIPCIÓ 

TIPUS DE 
CONVOCATÒRIA 

I.- FUNCIONARIS DE CARRERA     
B) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL     
ADMINISTRATIU/VA C1 1 18/06/2008 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
ADMINISTRATIU/VA C1 1 18/06/2008 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
ADMINISTRATIU/VA C1 1 22/12/2015 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 1 01/08/2007 Concurs DA 6 I 8 L 20/2021 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 1 01/10/2008 Concurs DA 6 I 8 L 20/2021 
C) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     
ARQUITECTE/A A1 1 29/07/2014 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
     
II.- LLOCS DE TREBALL SUBJECTES  
A LEGISLACIÓ LABORAL 

    

MESTRE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL A2 1 01/09/2015 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
EDUCADOR/A LLAR D’INFANTS C1 1 01/09/1996 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
EDUCADOR/A LLAR D’INFANTS C1 1 01/09/2015 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
TÈCNIC/A DE CULTURA I JOVENTUT C1 1 22/12/2015 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
CAP DE BRIGADA AP 1 23/12/2014 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
OFICIAL 2a. BRIGADA AP 1 25/03/2015 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
PEÓ DE BRIGADA AP 1 23/12/2014 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
OFICIAL SERVEI AIGUA AP 1 31/01/2012 Concurs DA 6 I 8 L20/2021 
NETEJADOR/A AP 1 27/12/2016 Concurs oposició art 2 L20/21 
NETEJADOR/A AP 1 27/12/2016 Concurs oposició art 2 L20/21 

 
SEGON.- Publicar aquesta esmena i clarificació de les places ofertades en l’oferta d'ocupació 
pública per a l’estabilització d’ocupació temporal en el tauler d'anuncis de la Corporació, així 
com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Notificar aquesta modificació als treballadors que ocupen de forma temporal les 
places afectades en el procés d’estabilització. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat i a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FONT-
RUBI A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE MANTENIENT D’APARELLS ELEVADORS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS AMB DESTINACIÓ ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2020.02), EXP, 2022_10874.  
 
La proposta que es presenta és la següent:  
 
“ANTECEDENTS 
 
1.- 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 l’ACM porta a terme, conjuntament amb 
el Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 19/2021 de data 23 de 
març de 2021 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió executiva 
en la seva sessió ordinària de data 14 de juliol de 2021, va acordar adjudicar l’Acord marc del 
servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02) a les empreses seleccionades 
d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:  
 
Lot 1: Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat. 

1. A. EMBARBA SA 
2. ASCENSORES ERSCE SAU 
3. KONE ELEVADORES SA 
4. CITYLIFT SA 
5. FAIN ASCENSORES SA 

 
Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental. 

1. ASCENSORES ERSCE SAU 
2. KONE ELEVADORES SA 
3. FAIN ASCENSORES SA 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ASCENSORS EBYP SA 

 
Lot 3: Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental. 

1. A. EMBARBA SA 
2. CITYLIFT SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
4. KONE ELEVADORES SA 
5. FAIN ASCENSORES SA 

 
Lot 4: Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia. 

1. ASCENSORES ERSCE SAU 
2. ZARDOYA OTIS SA 
3. KONE ELEVADORES SA 
4. ASCENSORS EBYP SA 
5. ORONA S. COOP. 

 
Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. 

1. A. EMBARBA SA 
2. CITYLIFT SA 
3. FAIN ASCENSORES SA 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ORONA S. COOP. 

 
Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà, 
Garrotxa i Ripollès. 

1. CITYLIFT SA 
2. ZARDOYA OTIS SA 
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3. MARVI ASCENSORES SL 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ORONA S. COOP. 

 
Lot 7: Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix 
Camp i Priorat. 

1. ASCENSORES ERSCE SAU 
2. ZARDOYA OTIS SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
4. ORONA S. COOP. 
5. SERVIELEVA SL 

 
Lot 8: Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià. 

1. A. EMBARBA SA 
2. MARVI ASCENSORES SL 
3. ZARDOYA OTIS SA 
4. ASCENSORS F. SALES SL 
5. ASCENSORS GALO SL 

 
Lot 9: Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. 

1. ZARDOYA OTIS SA 
2. MARVI ASCENSORES SL 
3. CITYLIFT SA 

 
Lot 10: Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Cerdanya i Val d’Aran. 

1. ASCENSORS GALO SL 
2. ASCENSORS SERRA SA 
3. ASCENSORS F. SALES SL 

 
Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques. 

1. ZARDOYA OTIS SA 
2. KONE ELEVADORES SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 
4. CITYLIFT SA 
5. SCHINDLER SA 

 
Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.  

1. SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA 
2. EUROCONTROL SA 
3. TUV RHEINLAND IBERICA ICT SA 

 
3.- En data  20 de setembre de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de manteniment 
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el 
procediment referenciat a l’apartat anterior. 
 
 4.- En data 13 de gener de 2022, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar definitivament 
la cessió de l’adjudicació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. Núm. 2020.02), a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). La formalització 
data del 27 de gener de 2022. 
 
5.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament 
la modificació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius (Exp. núm. 2020.02), per a successió d’empresa en 
motiu d’una fusió per absorció, en virtut de la qual l’empresa KONE ELEVADORES SA es 
subroga, per una banda, en tots els drets i obligacions dimanants del citat Acord marc i dels 
contractes basats corresponents en els lots 1, 3, 5, 6, 9 i 11 , així com les seves pròrrogues, 
acord marc formalitzat inicialment en data 20 de setembre de 2021 amb l’empresa CITYLIFT 
SA, i per una altra banda, en tots els drets i obligacions dimanants del citat Acord marc i dels 
contractes basats corresponents en els lots 3, 6,7, 8, 9 i 11, així com les seves pròrrogues, 
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Acord marc formalitzat inicialment en data 20 de setembre de 2021 amb l’empresa MARVI 
ASCENSORES SL. 
 
Per efecte d’aquesta subrogació l’empresa KONE ELEVADORES SA, operarà amb les ofertes 
presentades per l’empresa CITYLIFT, SA pels lots 5 i 6 i amb les ofertes presentades per 
l’empresa MARVI ASCENSORES SL pels lots 7, 8 i 9 respecte als contractes basats 
adjudicats a partir de l’aprovació definitiva de la successió d’empresa per la fusió per absorció. 
 
6.- L’Ajuntament de Font-rubí està adherit a l’Acord marc de manteniment d’aparells elevadors 
i subministrament d’elements substituís des de l’any 2017 i està interessat a renovar aquesta 
adhesió. 
 
A més, d’acord amb l’informe tècnic de l’enginyer municipal que consta en l’expedient, es 
necessari disposar d’un sistema de comunicació bidireccional en l’ascensor de l’edifici de 
l’ajuntament per a poder finalitzar la seva legalització i poder garantir comunicació directa amb 
l’empresa de manteniment, davant d’un suposat cas, en que alguna persona quedi atrapada 
dins la cabina de l’ascensor. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 

en la redacció donada per la LRSAL. 
 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.  
 Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 Article 153.1 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. 

 L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.43 de la 
LCSP. 

 L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta de 
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens 
locals. 

 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 concordants en matèria de règim local que regulen el règim de 
funcionament i competències de l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la 
Resolució 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 l’Acord marc del servei de 
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (exp. 2020.02).   
 
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment, lot 4, amb l’empresa adjudicatària  
KONE ELEVADORES, SA., per un període de 12 mesos, a comptar des del 01/01/2023, amb 
la possibilitat de prorrogar per tres períodes de dotze mesos addicionals, pel què la seva 
durada total serà, com a màxim, de quatre anys, en les modalitat següents: 
 

Manteniment aparells elevadors  



 
 

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

 

 
Tipus de manteniment 

(Bàsic/semi-risc/tot risc) 
Tipus d’aparell 

(interior/ exterior/muntacàrregues) 
Nombre 

d’aparells 
Preu/aparell-any (€) 

sense IVA 
Semi-risc Interior 3 612,00 

 
 

Tercer.- Aprovar la contractació de substitució del sistema de comunicació bidireccional, lot 
4, amb l’empresa KONE ELEVADORES, SA., a comptar des del 01/12/2022, per un import de 
380,00 euros i 79,80 euros d’IVA. 
 
Quart.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 459,80 euros que 
s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2022, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 920-22713. 
 
Cinquè.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 2.221,56 euros que 
s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2023, amb càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 920-22713, 330-22701 i 323-21302; i que aquesta aprovació de la despesa 
resta condicionada a l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici 2023. 
Els pagaments s’efectuaran en modalitat trimestral, resultant un total de 4 quotes amb un 
import de 555,39 euros cadascuna, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent: 
 

Quota anual aparell IVA 
inclòs 

Quota anual 3 aparells 
IVA inclòs 

Quota trimestral 3 
aparells IVA inclòs 

740,52 euros 2.221,56 euros 555,39 euros 

 
Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària KONE ELEVADORES, SA., 
al CCDL i a la central de compres de l’ACM.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
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. 
 
 
 
 
 


