
 
 

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

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 5 D’ABRIL DE 2022 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 5 d’abril 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. 

• 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: 
 

• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora d’Ensenyament i 
de Patrimoni. 

 
Assistits i actuant com a secretària interventora accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 13:37 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’instal·lacions i material municipals. 
3. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació 

municipal. 
4. Proposta d’acceptació de dos fons de prestació concedits per la Diputació de Barcelona, 

exp. 39/2022. 
5. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de la fiança de 

l’expedient d’obres núm. 45/2019, G. 449/2019. 
6. Proposta de devolució de les fiances corresponents a la comunicació prèvia exp. núm. 

285/2021. 
7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 167/2022. 
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 168/2022. 
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 169/2022. 
10. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 51 del sector Santa 

Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 160/2022.  
11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 17 del sector Jesús 

de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 160/2022.  
12. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 83 del sector Nostra 

Senyora del Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 160/2022.  
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13. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la segona pròrroga de l’acord marc 
de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2017.05), i contractació del subministrament de papereres, exp. 
173/2022. 

14. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
l’Associació del Ball de Diables de Font-rubí i aprovació del conveni regulador, exp. 
171/2022. 

15. 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 22 de març 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’INSTAL·LACIONS I MATERIAL MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant la cessió 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 la cessió d’ús de les instal·lacions i material municipals 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 Preu 
públic fiança 

F. T. G. Festa particular 28/05/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

C. A. R. Festa particular 14/05/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

P. B. M. Festa particular 26/03/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 
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R. G. P. Festa particular 30/04/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

Y. B. A. Festa particular 18/04/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

L. P. R. Festa particular 9/04/2022 Cal Cintet 300,00 € 400,00 € 

M. V. M. Festa particular 20/04/2022 Material – cadires 10,50 € 0,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb els 
vots favorables de l’Alcalde i del Primer Tinent d’Alcalde i l’abstenció del Sr. Tutusaus. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vist que, en la sessió de data 22 de març de 2022, en el punt 2n, la Junta de Govern Local 
va aprovar la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material Taxa Fiança 

A. H. C. Festa particular 12/03/2022 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 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.- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte de cessió d’ús del 
local de Cal Cintet: 
 

Peticionari Fiança 
A. H. C. 100,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la interessada 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. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE DOS FONS DE PRESTACIÓ CONCEDITS PER 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EXP. 39/2022. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant el catàleg de serveis de 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, ha aprovat la concessió de dos ajuts 
econòmics més, consistents en fons de prestació. 
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Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts i rebre els imports d’avançada, és 
necessària l’acceptació expressa d’aquests per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
 
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.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona 
mitjançant el catàleg de serveis de 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023: 

Objecte Import 
Finançament dels serveis socials bàsics 5.011,20 € 
Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat 
social i d’accions de millora dels serveis socials   9.690,54 € 

 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests recursos 
econòmics i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I 
RETORN DE LA FIANÇA DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 45/2019, G. 
449/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, la Sra. M. G. G., en 
data 23 de desembre de 2019, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 45/2019), per 
realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina, a la finca anomenada Ca la 
Matilde i situada al barri Montjuic núm. 14 del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern 
Local, en sessió celebrada en data 16 de juny de 2020, va concedir la corresponent llicència 
d’obres majors.  
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de l’obra, per import de 122,81 €, la qual va ser ingressada al compte corrent de 
la Corporació en data 6 de juliol de 2020. 
 
Atès que, en data 8 de març de 2021 i amb número de registre d’entrada 375, la Sra. M. G. 
G. ha presentat instància sol·licitant la devolució de la fiança dipositada de l’esmentada obra 
i, en data 21 de juliol de 2021 i número de registre d’entrada 1103 sol·licita la llicència de 
primera ocupació. 
 
Vist el requeriment de documentació de data 14 de juliol de 2021 i NRS 125, el qual va ser 
respost en data 21 de juliol de 2021 i número de registre d’entrada 1103 aportant 
documentació complementària i sol·licitant la llicència de primera ocupació. 
 
Atès que en la inspecció ocular els tècnics municipals van detectar que s’havia construït una 
tanca que no constava en el projecte, es va aturar l’expedient fins a la seva legalització. En 
data 8 de març del 2022 la Junta de Govern Local va concedir llicència d’obres per a la 
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legalització d’aquesta tanca. 
 
Atès que els serveis tècnics han emès informe favorable, en data 23 de març de 2022, a la 
concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra s’ajusta al projecte 
tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta 
de Govern celebrada en data 16 de juny de 2020. Per tot això, proposa a la Corporació la 
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució de la fiança de les obres dels 
serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 122,81 €. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General en data 31 de març de 2022. 
 
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al 
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió 
celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 
86/2019, de data 20 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta, 
per unanimitat, els següents acords: 
 
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de la construcció d’una piscina a la finca 
anomenada Ca la Matilde i situada al barri Montjuic núm. 14 del municipi de Font-rubí, 
sol·licitada per la Sra. M. G. G., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret de 
propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 12.281,22 € 
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1a OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT amb un 
mínim de 100,00 €): 100,00 €  

 
Tercer.- Aprovar la devolució a  de la fiança dipositada en concepte de garantia dels serveis 
municipals per import de 122,81 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 
45/2019.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 285/2021. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada 
sobre la comunicació prèvia municipal exp. 285/2021, presentada pel Sr. J. M. G. R., per tal 
de realitzar les obres de reparació de filtracions d’aigua a la terrassa de l’habitatge situat a 
l’Avinguda Catalunya núm. 1 del 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 import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i demolició, 
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per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de la Corporació en 
data 2 d’agost de 2021.   
 
Atès que, en data 24 de març de 2022 i amb número de RE 560, la Sra. A. G. P., en 
representació del Sr. J. M. G. R., ha presentat instància en que sol·licita la devolució de les 
fiances de la comunicació prèvia 285/2021, ja que les obres han estat acabades.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de març 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 al projecte presentat i aprovat en 
Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2021, es proposa a la Corporació la devolució 
de la fiança de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i 
la fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
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. M. G. R. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 € i de la fiança de residus de la construcció i 
demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de comunicació prèvia núm. 
285/2021.  
 
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. 
 
 
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
167/2022. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. I. S. M., en data 18 de març de 
2022 i amb núm. de RE 523, per tal de realitzar les obres consistents en la substitució d’un 
paviment ceràmic a l’entrada de l’habitatge (part exterior) d’uns 25m² a la finca anomenada 
Cal Magí de la Mata del barri Font-rubí de Baix núm. 14 del municipi de Font-rubí i referència 
cadastral 2481401CF8828S0001YG.  
 
Vist l’informe de data 28 de març 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: 
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 167/2022, presentada pel 
Sr. I. S. M., per tal de realitzar les obres consistents en la substitució d’un paviment ceràmic a 
l’entrada de l’habitatge (part exterior) d’uns 25m² a la finca anomenada Cal Magí de la Mata 
del barri Font-rubí de Baix núm. 14 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. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.793,00 €. 
PRESSUPOST REVISAT: 1.793,00 €. 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 52,00 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 97,00 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
168/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. G. M., en representació del Sr. 
M. G. B., en data 21 de març de 2022 i amb núm. de RE 528, per tal de realitzar les obres 
consistents en enguixar 60m² de parets i enrajolar amb paviment de tova ceràmica 53m² a 
l’interior de l’habitatge anomenat Cal Jaume Via, al barri l’Avellà núm. 55 del municipi de Font-
rubí i referència cadastral 3789004CF8838N0001MA.  
 
Vist l’informe de data 24 de març 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 
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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. 168/2022, presentada pel 
Sr. M. G. B., per tal de realitzar les obres consistents en enguixar 60m² de parets i enrajolar 
amb paviment de tova ceràmica 53m² a l’interior de l’habitatge anomenat Cal Jaume Via al 
barri l’Avellà núm. 55 del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència d’obres: 
 

En cas que les obres que es volen dur a terme, es trobessin dins la zona de protecció de 
carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de Carreteres 
de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.006,00 €. 
PRESSUPOST REVISAT: 4.006,00 €. 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 116,17 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 45,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 161,17 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 €  
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. 
 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 
169/2022. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. R. F. O., en representació de la 
Sra. M. S. C., en data 21 de març de 2022 i amb núm. de RE 536, per tal de realitzar les obres 
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consistents en la reparació parcial de la coberta (aproximadament uns 90m²) de teula àrab i 
col·locació d’aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït de 60mm a la finca situada al 
carrer Major de Grabuac núm. 3-5 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí i 
referència cadastral 9537301CF8893N0001OL.  
 
Vist l’informe de data 30 de març 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. 169/2022, presentada per 
la Sra. M. S. C., per tal de realitzar les obres consistents en la reparació parcial de la coberta 
(aproximadament uns 90m²) de teula àrab i col·locació d’aïllament tèrmic amb plaques de 
poliestirè extruït de 60mm a la finca situada al carrer Major de Grabuac núm. 3-5 del nucli urbà 
de Grabuac 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. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.200,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 5.200,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 150,80 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 195,80 € 
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): 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. 
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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL  
NÍNXOL NÚM. 51 DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER, EXP. 160/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 9 de març de 2022 (NRE 443), formulada pel Sr. F. B. S., 
sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Santa Creu número 51, del 
Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. B. S., difunt des de l’any 2021.  
 
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. 
 
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 núm. 51 del sector Santa Creu del 
Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr. F. B. P. 
 

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 de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL  
NÍNXOL NÚM. 17 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA 
MARIA DE BELLVER, EXP. 160/2022. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 9 de març de 2022 (NRE 445), formulada pel Sr. F. B. S., 
sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de Natzaret número 17, del 
Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. B. S., difunt des de l’any 2021.  
 
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 
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caràcter local. 
 
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 núm. 17 del sector Jesús de Natzaret 
del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr. F. B. P. 
 
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 de 20,00 euros. 
 
 
 

Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL  
NÍNXOL NÚM. 83 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS DEL CEMENTIRI DE 
SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 160/2022. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 9 de març de 2022 (NRE 446), formulada pel Sr. F. B. S., 
sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra. dels Dolors número 83, 
del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. B. S., difunt des de l’any 2021.  
 
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. 
 
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 núm. 83 del sector Nostra Senyora dels 
Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr. F. B. 
P. 
 
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 de 20,00 euros. 
 
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ A LA SEGONA 
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I 
MOBILIARI URBÀ, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 
2017.05) I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES, EXP. 173/2022. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al 
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb 
el Consorci Català pel desenvolupament local. 
 
Atès que, la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2019, va 
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses seleccionades 
següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, 
JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS 
SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT 
SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET 
ESPAÑA VR S.L. 
 
Donat que, en data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND 
AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, 
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA 
EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS 
URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 
 
Atès que, en data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, resolgué aprovar 
definitivament la cessió de l’Acord marc de parcs  infantils i mobiliari urbà amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació Catalana de Municipis, 
en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació 
amb tots els drets i deures de la relació contractual. Formalitzant-se el contracte en data 12 
de juny de 2019. 
 
Donat que, en data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracta basat (2017.05) en l’Acord marc 
de parcs infantils i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en data 16 de febrer de 2021. 
 
Atès que en data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova definitivament la 
segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, 
expedient 2017.05, per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de març de 2022 
fins a l’1 de març de 2023. La formalització es dur a terme al 16 de febrer de 2022. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí necessita adquirir 4 papereres per al municipi. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
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Articles 227 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i 
l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions 
formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 
contractes basats en aquests.  
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord 
marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 de setembre i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
D’acord amb l’article 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 en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i de 
conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la segona pròrroga de l’Acord marc 
de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.05).  
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL. dels bens 
següents:  
 

Lot Descripció del material  Quantitat Import Unitat (sense IVA) Import Total (amb IVA) 
5.2 Barcelona -Litz UP3LZ 4 34,00 euros 164,56 euros 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 164,56 euros 
que s'imputarà, dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 1531-21506. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL. i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT).” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER 
CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DEL BALL DE DIABLES DE FONT-RUBÍ I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR, EXP. 171/2022.  
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per “l’ASSOCIACIÓ DEL BALL DE DIABLES DE FONT-RUBÍ” per 
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tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en l’organització d’actes de foc 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. 
 
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 grup “DIABLES 
DE FONT-RUBÍ”, amb NIF G67478222, per un import de CINC MIL EUROS (5.000,00-,€), 
destinada a col·laborar en l’organització d’actes de foc que desenvoluparà aquesta entitat 
durant l’any 2022, 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 BALL DE 

DIABLES DE FONT-RUBÍ PER A 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. Mª Roser Lluch i Llopart.  
 
I de l’altra, el Sr. E. C. Ll., major d’edat, actuant com a president, en nom i representació de “l’ASSOCIACIÓ BALL DE 
DIABLES DE FONT-RUBÍ”, amb CIF G67478222, amb domicili al passeig de Font-rubí, núm. 10 de Guardiola de 
Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat DIABLES DE FONT-RUBÍ va presentar, en data 23 de març de 2022 i NRE 553, 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 a l’organització d’actes de foc per la festa major de Guardiola de Font-rubí. 
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II. Que el grup de DIABLES DE FONT-RUBÍ es dedica a promoure la cultura popular del municipi amb els actes de foc, 
tot treballant valors com la cohesió de grup. Aquesta entitat participa en diverses festes locals. 
 
Cal esmentar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme les activitats exposades. 
 
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 en l’execució del projecte/activitat 
següent: organització d’actes de foc que desenvoluparà aquesta entitat durant la festa major de Guardiola de Font-
rubí 2022. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà als DIABLES DE FONT-RUBÍ amb un import de CINC MIL EUROS (5.000,00€), 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 dels actes de foc, les quals es duran a terme de l’1 de gener al 
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 23.1.b) de l’Ordenança. 
 
Sisè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos cops 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,      Mª Roser Lluch Llopart, 
Alcalde – president      Secretària – interventora accidental 
Ajuntament de Font-rubí       Ajuntament de Font-rubí 

 
E. C. Ll., 
President del grup de Diables de Font-rubí” 

 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC MIL EUROS (5.000,00€), amb 
càrrec a l’aplicació 338.48036 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 grup de Diables 
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 grup de DIABLES DE 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. 
 
 

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, dos 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 l’adjudicació d’un expedient d’obres i d’un expedient de contractació, en la 
modalitat d’acord marc. 
 
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. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “RENOVACIÓ DE 
PART DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA I DE DISTRIBUCIÓ ENTRE EL 
DIPÒSIT DE LA RUBIOLA I ELS DIPÒSITS DE CAL JANOT”, EXP. 22/2022. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vista la Memòria de l’Alcaldia justificativa de la contractació de l’obra de la renovació de part 
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de la xarxa d'abastament d'aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els 
dipòsits de Cal Janot, de data 19 de gener de 2022. 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 19 de gener de 2022, sobre la justificació 
de la no divisió en lots de l’objecte del contracte; per a una òptima coordinació i planificació 
global dels treballs a realitzar, les prestacions no poden ser executades de forma independent 
sense menyscabar la correcta execució i l’assignació de recursos públics proporcionats a la 
finalitat requerida. 
 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la memòria de 
justificació de la necessitat de contractació del servei, es proposa l'adjudicació mitjançant 
procediment obert simplificat. 
 
Vist l’informe emès per la secretària-interventora, en data 19 de gener de 2022, sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de gener de 2022, va aprovar l’inici 
d’expedient per a la contractació de l’obra de la renovació de part de la xarxa d'abastament 
d'aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot. 
 
Vist que es van incorporar a l’expedient, en data 22 de febrer de 2022, el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que han de regir la contractació per procediment obert simplificat 
de l’obra de la renovació de part de la xarxa d'abastament d'aigua en alta i de distribució entre 
el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot. Ja es disposa del plec de prescripcions 
tècniques, que en el present cas és el “Projecte executiu de renovació de part de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de la Rubiola i els dipòsits de Cal 
Janot”, redactat per l’enginyer Valentí Biosca Saumell. 
 
Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora en data 22 de febrer de 2022. 
 
Atès que, en data 22 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local aprova l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de l’obra de la renovació de part de la 
xarxa d'abastament d'aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits 
de Cal Janot, convocant la seva licitació. 
 
Vist que, en data 24 de febrer de 2022, es va publicar en la Plataforma de contractació pública 
l’anunci de licitació del contracte. 
 
Atès que les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es 
relacionen a continuació: 
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Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 22 de març de 2022, de constitució de dita 
Mesa i d’obertura del sobre únic, on s’exclou a l’empresa SERVEIS I MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL. per trobar-se en una prohibició per a ser contractada per causa legal, i classifica 
la resta d’ofertes presentades: 
 

 
 
Atès que la mesa de contractació acordà classificar les ofertes, per ordre decreixent, d’acord 
amb la puntuació total obtinguda, que és la següent: 

 

NOM EMPRESA MILLORA 
GARANTIA  

PUNTUACIÓ 
PREU 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

EXCAVACIONS CHÈ, SL 20 30,00 50,00 
IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL 20 29,14 49,14 
TECNICAS DE DESALINAZACION DE AGUAS, SA 20 28,20 48,20 
AGROVIAL, SA. 20 27,93 47,93 
CANALIZACIONES LA TORRE SL  20 27,23 47,23 
ARTEA MEDIAMBIENT, SL 20 27,10 47,10 
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU 20 26,83 46,83 
ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL 20 26,45 46,45 
OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTOS EGARA, SL 20 24,91 44,91 
FERTRAX IBERICA SL 20 23,07 43,07 

 
Vista l’esmentada acta de la Mesa de Contractació, de data 22 de març de 2022, on la Mesa 
acorda elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa 
EXCAVACIONS CHÈ, S.L. i fer-li el requeriment de la documentació justificativa prevista als 
PCAP prèvia a l’adjudicació. 
 
Atès que, en data 31 de març de 2022 i NRE 610, l’empresa EXCAVACIONS CHÈ, S.L. 
presenta la documentació requerida (incloent la garantia definitiva). 
 
Vista l’existència de crèdit suficient i adequat a l’aplicació 161.63201 del pressupost de la 
Corporació, d’acord amb l’informe de fiscalització de data 5 d’abril de 2022. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l’informe de la secretària interventora, i de 
conformitat amb allò que s'ha fixat 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 d’acord amb 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.- Adjudicar el contracte d’obres “Renovació de part de la xarxa d'abastament d'aigua 
en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot”, amb les 
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condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, a EXCAVACIONS CHÈ, S.L., amb NIF 
núm. B60143377, per un import de 111.870,39 euros i 23.492,78 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Són característiques i avantatges determinants pels quals ha estat seleccionada 
l’oferta presentada per l’adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants licitadors 
les ofertes dels quals van ser admeses, les següents: 

- Millor oferta econòmica.  
- Igual oferta sobre el termini de garantia. 

 
TERCER.- Disposar la despesa per import de 111.870,39 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 161.63201. L’import de 23.492,78 euros d’IVA s’imputarà a l’aplicació extra 
pressupostària d’IVA corresponent.  
 
QUART.- Donar compte dels presents acords als serveis econòmics de la Corporació a 
l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin. 
 
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 
 
SISÈ.- Designar com a responsable del contracte a l’enginyer municipal. 
 
SETÈ.- Notificar a EXCAVACIONS CHÈ, S.L., adjudicatari del contracte, els presents acords 
i citar-lo per a la signatura del contracte. 
 
VUITÈ.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en 
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
NOVÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT 
PER A VEHICLES TERRESTRES I SISTEMES DE CALEFACCIÓ DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS, DINS DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE 
LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (Exp. CCS 2022 2). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí, en data 28 de gener de 2020, va aprovar l’adhesió al 
sistema central d’adquisicions del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que la Comissió Central de Subministraments, òrgan col·legiat de contractació de 
subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada adscrita al Departament de 
la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, licita  procediments 
d'acord marc i contractacions centralitzades adreçats a tots els departaments de 
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també a les entitats del sector públic adherides 
al sistema central d'adquisicions que hi vulguin participar. 
 
Donat que, el 5 de novembre de 2021, la Comissió Central de Subministraments va acordar 
l’adjudicació de l’Acord marc de subministraments de combustible (Exp. CCS 2022 2) a les 
següents empreses i lots: 

• Lot 1 Subministrament de carburant per a vehicles terrestres a la província de 
Barcelona. 

• Lot 2 Subministrament de carburant per a vehicles terrestres a la província de 
Tarragona. 

• Lot 3 Subministrament de carburant per a vehicles terrestres a la província de Lleida. 
• Lot 4 Subministrament de carburant per a vehicles terrestres a la província de Girona. 
• Lot 5 Subministrament de carburant per a vehicles terrestres d’estacions properes al 

Complex d’Egara (SAUC). 
• Lot 6 Subministrament de carburant per a vehicles nàutics. 
• Lot 7 Subministrament de carburant per a helicòpters dins d’estacions aeroportuàries 

alienes. 
• Lot 8 Subministrament de carburant per a helicòpters mitjançant transport terrestre. 
• Lot 9 Subministrament de carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció. 

 
Empreses: 
Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA): Lots 1, 2, 3, 4 i 5. 
Solred, SA: Lots 1, 2, 3 i 4. 
Societat Catalana de Petrolis, SA (Petrocat): Lots 6 i 9. 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA: Lots 7 i 8. 
 
Donat que l’Ajuntament de Font-rubí, a finals del 2021, va comunicar l’interès d’establir 
l’adhesió a aquest Acord marc per a poder adquirir gasoil “C” per a calefacció d’edificis 
municipals i gasoil “A” per a vehicles municipals, amb una previsió de despesa que es detalla 
a continuació: 

• Uns 13.000 litres de gasoil de calefacció 
• Uns 7.000 litres de gasoil de vehicles 

 
Atès que, la Comissió Central de Subministraments del Departament d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya, en data 03/02/2022, ha aprovat incloure a l’Ajuntament de 
Font-rubí en l’Acord Marc en qüestió, sent l’adjudicació de gasoil de calefacció menor del 
sol·licitat; els litres dels que pot disposar l’ajuntament anualment són 12.150, en comptes dels 
13.000 previstos. 
 
Atès que, d’acord amb l’informe de fiscalització de la secretària interventora accidental de data 
5/04/2022, existeix consignació suficient per autoritzar la despesa d’aquesta adquisició de 
gasoil en les aplicacions pressupostàries següents: 161-22103, 920-22103, 323-22103, 326-
22103, 330-22103 i 342-22103. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 227 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i 
l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions 
formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
 
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 
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contractes basats en aquests.  
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord 
marc de subministraments de combustible (Exp. CCS 2022 2) aprovat per la Comissió Central 
de Subministraments, en sessió virtual de 5 de novembre de 2021 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 
 
D’acord amb l’article 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 en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i de 
conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació de 12.150 litres anuals de gasoil “C” per a la calefacció dels 
edificis municipals a l’empresa adjudicatària SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, SA. 
(PETROCAT). 
 
SEGON.- Aprovar la contractació de 7.000 litres anuals de gasoil “A” per a vehicles municipals 
a l’empresa adjudicatària COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA. (CEPSA), 
distribuïts entre els diferents cotxes amb les matrícules indicades a continuació: 
 

MATRÍCULA LITRES GASOIL 
9554GNV 1.000 
1617BDB 1.000 
0477GTT 500 
4595BBS 1.000 
E7391BFL 500 
1927JBG 1.000 
8341LFB 1.500 
5454CKJ 500 

 
TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa generada per l’adquisició del 
gasoil, dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 161-22103, 920-22103, 323-22103, 326-22103, 330-22103 i 342-22103. 
 
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries SOCIETAT 
CATALANA DE PETROLIS, SA. (PETROCAT), i COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, 
SA. (CEPSA). 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a la COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DEL 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
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. 
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DISSETÈ.- 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 
13:58 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. 
 
 
 
 


