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Núm. Acta: 01/2021 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 19 DE GENER DE 2021 

 
 
De forma telemàtica, el dia 19 de gener de 2021 es reuneix la JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de Recursos 
Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

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

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

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• 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, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
La present sessió de la Junta de Govern es du a terme de forma telemàtica (plataforma zoom), 
de conformitat amb el que disposa l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, on s’habilita que les sessions dels òrgans 
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i 
telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions. La situació excepcional ve fonamentada 
pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori 
de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel 
SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de 
novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i per la Resolució SLT/3354/2020, 
de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:32 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, 
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Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. P. G. M. del servei de teleassistència, en la 

modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida – Serveis 
Sociosanitaris. 

4. Proposta d’acceptació del fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 
2021 de la Diputació de Barcelona. 

5. Proposta d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la comunicació 
prèvia exp. núm. 12/2019. 

6. Proposta d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la llicència d’obres 
exp. núm. 356/2020. 

7. Proposta de legalització d’obres no incloses en la comunicació prèvia exp. núm. 
9/2019. 

8. Proposta de comunicació prèvia de canvi no substancial d’una activitat de celler 
elaborador de vi i cava, exp. ACT-20/2003 (EXP. 2020/01). 

9. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament d’aliments per al servei 
de menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells 2021 (exp. M01-2021 i G15/2021). 

10. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor pel servei de correus 2021 
(exp. M02-2021 i G16/2021). 

11. 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 29 de desembre 
de 2020, 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. 
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SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. P. G. M. DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 28 de desembre de 2020 i NRE 1716, el Sr. P. G. M. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació el servei de teleassistència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 28 de 
desembre de 2020, en el qual informa que el Sr. P. G. M. reuneix tots i cadascun dels requisits 
per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació de Barcelona i 
Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, 
de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- Donar d’alta al Sr. P. G. M. del servei de teleassistència, en la modalitat bàsica de la 
Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, atès que reuneix 
tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe emès per la 
Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 28 de desembre de 2020. 
 
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. 
 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “PLA DE 
REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ” PER AL 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que, en data 17 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
ha aprovat el fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021, amb l’objectiu 
de pal·liar les conseqüències que els efectes de la crisis econòmica i social provocada per la 
pandèmia per la COVID-19 està tenint en l’aturada de l’economia i la conseqüent destrucció 
de l’ocupació. 
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Atès que a l’ajuntament de Font-rubí li ha estat atorgat un ajut de 5.735,63 euros per a aquesta 
actuació.  
 
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquest ajut, és necessària l’acceptació expressa 
d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
 
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.- Acceptar el següent recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020: 
 

Objecte Import 
Fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació” 5.735,63 € 

 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest recurs 
econòmic 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 DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 12/2019. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 1 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada 
sobre la comunicació prèvia municipal exp. 12/2019, presentada pel Sr. J. M. C. M., per dur a 
terme les obres consistents en reformar el bany de l’habitatge situat al Passeig de Font-rubí 
núm. 16 de Can Rovireta, al nucli 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, 
per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de la Corporació en 
data 6 de novembre de 2019.   
 
Atès que, en data 15 de desembre de 2020 i amb número de RE 1664, el Sr. J. M. C. M. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la comunicació prèvia 
12/2019, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 7 de gener de 2021, 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 1 d’octubre de 2019, es proposa a la Corporació la devolució 
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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. C. M. 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. 
12/2019.  
 
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. 
 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 356/2020. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 27 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va concedir la llicència 
d’obres exp. 356/2020, presentada pel Sr. J. S. C., per dur a terme les obres de construcció 
d’un tancat de 52 metres lineals a la finca situada al nucli urbà de l’Alzinar núm. 9 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, 
per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de la Corporació en 
data 12 de novembre de 2020.   
 
Atès que, en data 8 de gener de 2021 i amb número de RE 24, el Sr. J. S. C. ha presentat 
instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la llicència d’obres núm. 356/2020, ja 
que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 13 de gener de 2021, 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 27 d’octubre de 2020, 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: 
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Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. S. C. 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 llicència d’obres núm. 
356/2020. 
 
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.- PROPOSTA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES NO INCLOSES EN LA COMUNICACIÓ 
PRÈVIA EXP. NÚM. 9/2019. 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, en data 30 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. S. A. L. R. 
l’assabentat de la comunicació prèvia d’obres (exp. 9/2019) per realitzar les obres 
d’arranjament del garatge, consistents en pavimentar el terra amb rajoles i posar pladur a les 
parets, de la casa situada al carrer de les Garrigues núm. 27 de la urbanització Can Castellví 
del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que, en data 26 de maig de 2020 i amb número de registre d’entrada 589, el Sr. S. A. L. 
R. va presentar instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la comunicació prèvia 
d’obres 9/2019, ja que les obres havien estat acabades. Feta la visita d’inspecció el 17 de juny 
de 2020 es comprova que les obres realitzades no s’ajusten a la comunicació prèvia d’obres 
sol·licitada, ja que s’ha procedit a realitzar un canvi d’ús de garatge a ampliació d’habitatge, 
així com que a la finca també s’han realitzat obres a una escala exterior que actualment s’ha 
tancat i per tant s’ha incrementat la superfície construïda de la mateixa.  
 
En data 2 de juliol de 2020 i NRS 432, es requereix documentació al titular per a legalitzar el 
canvi d’ús de garatge a habitatge i el tancament de l’escala exterior. Posteriorment, en data 8 
de novembre de 2020, s’aporta projecte de legalització i s’annexa projecte d’enderroc d’aljub 
existent, redactat i signat per l’arquitecte I. A. G. V. i amb visat núm. 2020005455 de data 
2/11/2020. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 14 de gener de 2021. 
 
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.- Legalitzar les obres de canvi d’ús de garatge a habitatge i el tancament de l’escala 
exterior, així com realitzar les obres d’enderroc d’aljub existent d’una superfície construïda de 
10,80 m² a nom del Sr. S. A. L. R. a la finca situada al carrer de les Garrigues núm. 27 de la 
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urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí, obres no incloses en la comunicació 
prèvia exp. núm. 9/2019, de la que es va donar compte a la Junta de Govern en data 30 de 
juliol de 2019. 
 
Condicions de llicència: 
 
Un cop s’hagi realitzat l’enderroc, caldrà aportar el document acreditatiu de la correcte gestió 
dels residus de la demolició, aportats a centre gestor autoritzat. 
 
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. 

 

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres es 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. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs: 
 
PRESSUPOST OBRES A LEGALITZAR 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 25.707,15 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 32.477,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 844,40 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350€ d’acord amb l’art.6, punt 4): 974,31 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.818,71 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120 €): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 0,00 € 
 
PRESSUPOST OBRES ENDERROC ALJUB EXISTENT 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 757,15 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 757,15 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 19,69 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 69,69 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120 €): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 0,00 € 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a la part interessada.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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VUITÈ.- PROPOSTA DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI NO SUBSTANCIAL D’UNA 
ACTIVITAT DE CELLER ELABORADOR DE VI I CAVA, EXP. ACT-20/2003 (EXP. 2020/01). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“La Comissió de Govern, en sessió de data 20 d’octubre de 2009, va concedir a MAS 
ROMANÍ, S.A. el permís municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat corresponent a 
l’elaboració, emmagatzematge, criança i embotellat  de vins i elaboració de cava a la finca 
anomenada Mas Romaní i situada al barri Els Pujols núm. 11 del municipi de Font-rubí (Exp. 
ACT-20/2003). 
 
En data 13 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el canvi de nom del 
permís municipal ambiental de l’activitat de celler a favor de l’empresa U MES U FAN TRES, 
S.L.. 
 
En data 19 de juny de 2020 i NRE 729, la Sra. M. T. P. C., en representació d’ U MES U FAN 
TRES, S.L., va presentar a l’ajuntament una comunicació pel canvi no substancial de l’activitat, 
consistent en la modernització del seu procés productiu. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 17 de desembre de 2020, atès 
que la documentació presentada per fer efectiva la comunicació prèvia és suficient, d’acord 
amb el que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
Vist el que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control integrats de les 
activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica; la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, sobre les comunicacions 
prèvies. 
 
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 del canvi no substancial del permís municipal 
ambiental per a l’exercici de l’activitat corresponent a l’elaboració, emmagatzematge, criança 
i embotellat  de vins i elaboració de cava a la finca anomenada Mas Romaní i situada al barri 
Els Pujols núm. 11 del municipi de Font-rubí (Exp. ACT-20/2003). 
 
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i condicions 
que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt amb l’escrit de 
comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. Qualsevol canvi substancial o 
ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el present acord.  
 
Tercer.- Aprovar la corresponent liquidació per import de 322,00 euros*, d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
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llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats. 
 

*6.3. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia: 200,00 € + 2€/m² amb un 50% 
descompte en la taxa fixa quan es tracti d’un canvi no substancial: 100€ + (2 € x 111m² construïts de 
nova maquinària) = 322,00 € 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’interessat.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS 
PINELLS ANY 2021  (EXP. M01-2021 I G15/2021). 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del subministrament d’aliments per a prestar el servei 
de menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells durant aquest any 2021. 
 
Atès que ja fa temps que aquesta Corporació no troba una solució estable i de llarga durada 
de contractació per a poder prestar el servei de menjador de la llar d’infants. Cal tenir en 
compte que durant l’exercici 2020 s’han estudiat diverses opcions, tant amb la direcció del 
CEIP Font-rúbia, amb l’AMPA del CEIP Font-rúbia, amb empreses de càtering de la zona, 
sense que s’hagi obtingut fins ara cap solució idònia. També s’ha efectuat als serveis jurídics 
de l’Associació Catalana de Municipis una consulta  sobre possibles solucions a la situació 
d’aquest servei de menjador, resposta que ha arribat en data 30 de desembre de 2020 i que 
encara cal estudiar i veure quines actuacions caldrà dur a terme. Però, mestres tant, el servei 
de menjador de la llar d’infants cal seguir prestant-lo, per la qual cosa es procedeix a la 
contractació menor de subministrament del menjar fins que s’arribi a una altra solució, via una 
contractació de llar termini, via una gestió del servei més directa, via conveni amb una altra 
administració o entitat.    
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, a ESTEVE 
VENTURA SANTACANA (RESTAURANT CAL PAU XICH), COQUO CÀTERING, SL. i 
AGORA CATERING, SL., però només ha presentat oferta ESTEVE VENTURA SANTACANA 
(RESTAURANT CAL PAU XICH), per un import de 4,55 euros i 0,45 euros d’IVA per cada 
menú. 
 
Atès que, en data 14 de gener de 2021, s’ha emès informe per part de l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està alterant l'objecte del 
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació. 
 
Atès que, en data 14 de gener de 2021, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat 
 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0101 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament d’aliments per al servei de 
menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells a ESTEVE VENTURA SANTACANA 
(RESTAURANT CAL PAU XICH), amb NIF , per un import màxim anual de de 6.818,18 euros 
i 681,82 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que la durada del contracte és des del dia 25 de gener fins com a màxim el 
dia 31 de desembre de 2021. Si aquesta administració troba una altra solució a la prestació 
del servei de menjador de la llar d’infants abans del dia 31 de desembre de 2020, caldrà avisar 
a l’empresa adjudicatària de la finalització anticipada del contracte amb un mínim de 15 dies 
d’antelació. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 7.500,00 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326-22617 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament mensual, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
VUITÈ.- Convalidar la despesa que comporti el servei de menjador de la Llar d’Infants els 
Pinells des del dia 1 fins el dia 22 de gener de 2021, atès que cal continuar amb la prestació 
del servei mentre es finalitza el present procediment de contractació per a aquest any 2021.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR PEL 
SERVEI DE CORREUS (EXP. M02-2021 I G16/2021). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de correus (serveis postals i telegràfics) per 
al bon funcionament dels serveis d’aquesta administració local, i poder establir un pagament 
únic mensual. 



  

 
 
 
 

 
 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 

e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat 
 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0101 

Donat que l’única empresa que ofereix aquesta prestació de serveis postals i telegràfics és la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA., SME. 
 
Atès que, en data 14 de gener de 2021, s’ha emès informe per part de l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està alterant l'objecte del 
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobri contractació. 
 
Atès que, en data 14 de gener de 2021, s’ha emès informe per part de la secretària 
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei de correus (serveis postals i telegràfics), mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA., SME., amb NIF A83052407, per un import màxim de 1.000,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
SEGON.- Establir que la durada del contracte és de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2021. 

 
TERCER.-  L’objecte del present contracte és el servei de correus (serveis postals i 
telegràfics). El codi CPV és el següent: 64000000-6 (serveis de correus i telecomunicacions). 
 
QUART.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 1.000,00 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-22201 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si 
escau. 
  
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- 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. 
 
 
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 
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l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de membres de la Junta de 
Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt que no estava inclòs en l’ordre del 
dia i que considera urgent i adient que es tracti en aquesta sessió per poder demanar una 
subvenció. 

 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del dia, i 
s’acorda que a continuació es debati i es voti. 
 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE 
SELECCIÓ DE MUNICIPIS PER DUR A TERME LES PROVES PILOT DEL PROGRAMA 
DE PROMOCIÓ DE L’HABITATGE EN EL MÓN RURAL. 
 
La proposta sotmesa la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu a 
continuació: 
 
“Atès que, en data 22 de desembre de 2020, mitjançant Resolució TES/3422/2020, l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, ha aprovat les condicions d’accés, en règim de concurrència pública competitiva, 
per a la selecció de municipis de la prova pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el 
món rural (ref. BDNS 541442). 
 
Atès que l’ajuntament de Font-rubí està interessat en participar en aquest procés de selecció 
per a portar a terme l’execució de l’obra d’un edifici d’habitatges d’ús social en el nucli de 
Guardiola de Font-rubí. 
 
Atès que, per a poder participar en aquest procés de selecció, és necessari adjuntar a la 
sol·licitud un certificat de la secretària-interventora on consti la decisió de l'òrgan competent 
de l'ens local de sol·licitar la participació en el procés de selecció de municipis per dur a terme 
les proves pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural, així com el 
compromís d'executar la prova pilot en el cas que el municipi sigui seleccionat, i declaració 
responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al pagament de 
la part de l'actuació no coberta per la subvenció.  
 
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.- Acceptar la participació en el procés de selecció de municipis de la prova pilot del 
Programa de promoció de l’habitatge en el món rural que ofereix l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Acceptar el compromís d’executar la prova pilot en el cas que el municipi de Font-
rubí sigui seleccionat. 
 
Tercer.- Fer constar que, en la partida pressupostària 231-63200 del pressupost d’enguany, 
hi ha crèdit suficient per al pagament de la part de l’actuació no coberta per la subvenció. 
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Quart.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a sol·licitar la participació en 
aquest procés a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
 
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 

 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
21:07 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. 
 
 
Vist-i-plau, 
L’alcalde – president,           La secretària – interventora,  
Xavier Lluch i Llopart            Eva Puig Pérez  
 

Document signat electrònicament al marge 
 
 


