
 
 

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 7 DE JUNY DE 2022 

 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 7 de juny 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. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora 
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària interventora accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:39 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 devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús d’instal·lacions 

municipals, exp. 2022_10193. 
3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals., exp. 2022_10236. 
4. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. M. I. F. M. del servei de teleassistència, en 

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

 

5. Proposta d’aprovació de l’alta dels Srs. V. M. S. i D. D. S. del servei de teleassistència, 
en la modalitat titular i cotitular amb servei d’intensitat moderada de la Diputació de 
Barcelona i servidor Televida Servicios Sociosanitarios S.L. 

6. Proposta de devolució de la fiança corresponent a la comunicació prèvia exp. núm. 
447/2021 i 2022_10189. 

7. Proposta de devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres exp. núm. 56/2022 
i 2022_10154. 
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8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 99/2022 i 2022_10161. 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 162/2022 i 2022_10163. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 187/2022 i 2022_10164. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 219/2022 i 2022_10019. 
12. Donar compte de la comunicació de baixa de l’activitat d’habitatge d’ús turístic, ACT 

núm. 2019/07, exp. 2022_10060. 
13. Proposta de deixar sense efecte la comunicació d’inici i modificació substancial 

d’activitat (ACT2004/02), exp. 2022_10115. 
14. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a la primera pròrroga del 

contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03), exp. 2022_10238.  

15. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per al finançament de la prestació del servei de cura 
puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys, exp. 2022_10234. 

16. 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 24 de maig 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 DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES PER LA CESSIÓ 
D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, EXP. 2022_10193. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que, en la sessió de data 5 d’abril de 2022 en el punt 2n, i en la sessió de data 10 de 
maig de 2022 punt 3r, la Junta de Govern Local va aprovar la cessió d’ús d’ instal·lacions 
municipals, les quals ja s’han realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa Fiança 

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

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

Y. R. G. Festa particular 22/04/2022 Cal Cintet 300,00 € 400,00 € 

 
Vist que en aquestes tres cessions, 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. 
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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 les següents fiances dipositades en concepte d’ús del local de 
Cal Cintet: 

Peticionari Fiança 

C. A. R. 100,00 € 
F. T. G. 100,00 € 
Y. R. G. 400,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord i al Departament de Secretaria i Intervenció, als efectes 
adients.” 
 
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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, EXP. 
2022_10236 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions per a 
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifiquen, amb la 
documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions 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 al Departament de Secretaria i Intervenció, als efectes 
adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Preu 
públic fiança 

M. A. B. S. Festa particular 29/05/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

T. V. G. Festa particular 11/06/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

E. C. Ll. Festa particular 05/06/2022 Cal Cintet 110,00 € 100,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
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assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. M. I. F. M. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“En data 30 de maig de 2022 i NRE 1111, el Sr. F. B. F. ha sol·licitat en aquesta Corporació 
la baixa del servei de teleassistència de què disposava la seva mare, la Sra. M. I. F. M., atès 
que no en farà ús pel seu ingrés en una residència. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data  26 d’abril 
de 2022, en el qual informa que s’ha de procedir a la baixa de la Sra. F. del servei de 
teleassistència, en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis 
Sociosanitaris. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. I. F. M. del servei de teleassistència, en la modalitat 
bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, d’acord amb 
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 26 d’abril de 
2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, als serveis econòmics de la 
Corporació i a la Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DELS SRS. V. M. S. I D. D. S. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT TITULAR I COTITULAR AMB 
SERVEI D’INTENSITAT MODERADA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 5 de maig de 2022 i NRE 875, els Srs. V. M. S. i D. D. S., han 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  10 de 
maig de 2022, en el qual informa que els Srs. S. reuneixen tots i cadascun dels requisits per 
accedir al servei de teleassistència en la modalitat titular i cotitular amb servei d’intensitat 
moderada 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: 
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Primer.- Donar d’alta als Srs. V. M. S. i D. D. S. del servei de teleassistència en la modalitat 
titular i cotitular amb servei d’intensitat moderada de la Diputació de Barcelona i amb el 
servidor Televida Servicios Sociosanitarios S.L., atès que reuneixen 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 10 de maig de 2022. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats, 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. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT 
A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 447/2021 (2022_10189). 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 8 de març de 2022, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada 
sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 447/2021) presentada per la Sra. E. A. M., per 
dur a terme les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de 
l’habitatge situat al carrer Puigdàlber núm. 9 al nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-
rubí. 
 
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de 
garantia de l’obra, per un import de 120,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 22 de març del 2022. 
 
Atès que, en data 24 de maig de 2022 i amb número de RE 1056, la Sra. E. A. M. ha presentat 
instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la comunicació prèvia 447/2021, ja que 
les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de maig de 2022, en el qual informa 
que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements d’urbanització es troben 
en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten a la documentació presentada i 
aprovada en Junta de Govern Local de data 8 de març de 2022, es proposa a la Corporació 
la devolució de la fiança de garantia de l’obra que ascendeix a la quantitat de 120,00 euros. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. E. A. M. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 447/2021.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada 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. 
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 56/2022 (2022_10154). 
 
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és del tenor literal següent: 
 
“Atès que, en data 8 de març de 2022, la Junta de Govern Local va concedir la llicència d’obres 
(exp. 56/2022), presentada pel Sr. A. A. A., per dur a terme les obres consistents en  la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la granja situada a la finca anomenada 
Cal Ton Cunill al barri Grabuac núm. 44 del municipi de Font-rubí.  
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança 
de garantia de serveis, per import de 120,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent 
de la Corporació en data 14 de març de 2022. 
 
Atès que, en data 18 de març de 2022 i amb número de registre d’entrada 526, el Sr. A. A. R. 
en representació del Sr. A. A. A., ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la 
fiança de la llicència d’obres exp. 56/2022, ja que les obres han estat acabades.  
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 19 de maig 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 8 de març de 2022, es proposa a la Corporació la devolució 
de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 120,00 euros. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de 
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. A. A. A. de la fiança dipositada en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 56/2022.  
 
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. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 99/2022 I 
2022_10161. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 15 de febrer de 2022 i NRE 281, l’empresa Excellence Field Factory, S.L.U., 
en representació de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., ha sol·licitat autorització per a la 
realització de les obres de substitució de vuit suports de fusta i dos suports de formigó, 
desmuntar dos riostres i instal·lar-ne set de noves als voltants de la carretera BP2126 entre el 
pk 10,2 i pk 10,6 del municipi de Font-rubí, segons plànols aprovats per J. S. V. i obra núm. 
1983273. 
 
En data 1 de març de 2022 i registre de sortida 74, s’envia al titular requeriment d’informe de 
Carreteres de la Diputació de Barcelona. En data 26 d’abril de 2022 i registre d’entrada 749, 
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la Diputació de Barcelona ens envia l’informe favorable d’aquesta obra amb les següents 
condicions:  
 

- “El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al personal 
d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del trànsit a la zona 
afectada per les obres. 

- La distancia dels suports fins l’aresta exterior de la calçada serà superior a una vegada i 
mitja la seva alçada, com a mínim. 

- Queda prohibida la instal·lació de pals clavats o adossats a les obres de fàbrica. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte amb l’oficial 

especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es procedirà a la 
comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a terme, condició 
indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri de 
Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i situació de 
les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització haurà de ser 
immediatament retirada. 

 

- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es col·locarà 
com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que en cap cas limiti 
la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar provisionalment una caseta 
a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de l’esplanació. Ambdues coses hauran 
de retirar-se dins dels 15 dies següents al del final de les actuacions. 

- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos degudament 
autoritzats. 

 

- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, bastides i 
d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra operació que dificulti el 
trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es dipositaran en el lloc i forma que 
estableixi el personal a càrrec de la carretera, de manera que no la perjudiqui. La zona de 
treballs quedarà neta i en perfectes condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de la 
carretera. 

 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona són regulades per l'Ordenança reguladora de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març de 2018, amb 
número de registre 2018012235. 

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del permís 
i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars de l’autorització, 
les quals prevaldran sobre les altres. 

 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre l’autorització 
quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així mateix, pot declarar la 
seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres autoritzades es paralitzen per 
causes imputables a la persona autoritzada. 

 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència de la 
carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres requisits legalment 
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establerts per altres organismes de l'Administració. 
 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella es detalla 
i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, encara que en la 
documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la carretera 
ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs per a 
poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona que realitzi 
funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es puguin 
ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, derivats directament 
o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les indemnitzacions que en el seu cas 
procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels 
possibles desperfectes ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a l’autorització 
anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata de les obres o usos i 
a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el que estableix el Títol Sisè de 
l'Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, 
publicada al BOPB de 22 de març de 2018, amb número de registre 2018012235. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent llicència 
municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les imposades en la 
llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta autorització.” 

 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 19 de maig de 2022, i 
condicionat al compliment de les següents mesures:  

 

- S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys 
afectats. 

- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les llicències 
o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en les 
obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 

- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran d’acord 
amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats.  

- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.  

- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions 
dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en 
hores nocturnes. 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores 
de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua potable i enllumenat 
públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions necessàries en cas 
que existeixin altres serveis. 

- Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord amb 
que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en qualsevol cas 
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les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis 
afectades.  

- L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi els 
itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com papereres, bancs, etc. 

- Atesa la poca exactitud en la situació dels pals en el grafisme utilitzat, es recorda que 
l’objecte de la llicència és la substitució, sense canvi d’ubicació, del pal existent. 

- D’acord a les NNSS del municipi, en cas de nova instal·lació de pals o tirants, aquests no 
podran estar situats ni envair l’espai de protecció dels camins rurals: 4 metres respecte l’eix 
del camí de xarxa bàsica i 3,5 metres respecte l’eix del camí en la resta. 

- Les condicions indicades en el Decret  de data 21/02/2022 de la Diputació de Barcelona, 
d’Autorització a Telefónica de España, S.A.U., d’obres de substitució de pal de formigó i 
d’instal·lació de dos riostres i de substitució de pal de fusta, a la carretera BP-2126, al terme 
municipal de Font-rubí. (Expedient 2022/0005019). 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 1 de juny de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i segons l’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. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 99/2022, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la substitució de vuit suports de 
fusta i dos suports de formigó, desmuntar dos riostres i instal·lar-ne set de noves als voltants 
de la carretera BP2126 entre el pk 10,2 i pk 10,6 del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 162/2022 I 
2022_10163. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. V. D. M. en representació del Sr. J. 
A. L. R., en data 14 de març de 2022 i amb registre d’entrada 478, per tal de realitzar les obres 
consistents en la construcció d’una bassa agrícola al polígon 41 parcel·la 7, al costat de la 
finca situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 15 del municipi de Font-rubí, amb referència 
cadastral 08084A041000070000OG. Segons documentació tècnica redactada i signada per 
l’arquitecte tècnic V. D. M. 
 
Vist l’informe de data 19 de maig de 2022 de l’arquitecte FAVORABLE a la llicència d’obres 
sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 
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de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 1 de juny de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 162/2022, presentada pel Sr. J. A. L. R., per tal de 
realitzar les obres consistents en la construcció d’una bassa agrícola al polígon 41 parcel·la 
7, al costat de la finca situada al barri Santa Maria de Bellver núm. 15 del municipi de Font-
rubí. 
 

Observacions: 
 

- Que els colors i materials de la construcció seran adequats a l’entorn i propis del Sòl 
No Urbanitzable. 
 

- Que les tanques en SNU estan d’acord a l’art.140 de les NNSS. “ Les tanques de les 
finques es construiran de forma que no agredeixin el medi rural on s’emplacen. En cas 
que la tanca segueixi l’alineació d’un camí públic, qualsevol punt d’aquesta estarà a 4 
metres, en els camins de la xarxa bàsica, i 3.5m, en la resta com a mínim, de l’eix del 
camí, seran d’obra massissa(amb acabats de pedra del país, obra o bloc de formigó vist, 
o arrebossat) fins a 0.50m d’alçada, i amb materials calats fins a 1.50m”. 
 

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 9.928,32 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 287,92 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 59,57 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 359,49 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 € (el projecte justifica la no 
generació de runes.)  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 187/2022 I 
2022_10164. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. F. C., en data 31 de març de 
2022 i amb registre d’entrada 609, per tal de realitzar les obres consistents en la neteja del 
terreny, retirada de runa, arranjament de paviment i fer un envà de càmera a l’interior annex 
a l’habitatge anomenat Cal Cabra i situat al barri La Rubiola núm. 11 del municipi de Font-rubí, 
amb referència cadastral 08084A038000020000OH.  
 
Vist l’informe de data 19 de maig de 2022 de l’arquitecte FAVORABLE a la llicència d’obres 
sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 
de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 1 de juny de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 187/2022, presentada per la Sra. M. F. C., per tal 
de realitzar les obres consistents en la neteja del terreny, retirada de runa, arranjament de 
paviment i fer un envà de càmera de l’interior annex a l’habitatge anomenat Cal Cabra i situat 
al barri La Rubiola núm. 11 del municipi de Font-rubí. 
 

Observacions: 
 

- Abans d’iniciar els treballs, caldrà aportar el document “assumeix de contractista”. 
 

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

 

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

 
Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 4.065,00 € 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 117,89 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 179,89 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en SNU amb un mínim de 120€): 120,00 € 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € (mínim) 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 219/2022 I 
2022_10019. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, en data 26 d’abril de 2022 i NRE 748, l’empresa Excellence Field Factory, S.L.U., 
en representació de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., ha sol·licitat autorització per a la 
realització de les obres de substitució d’una riostra al camí de les Cases Noves núm. 2 del 
municipi de Font-rubí, segons plànols aprovats per J. S. V. i obra núm. 1990846. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 19 de maig de 2022, i 
condicionat al compliment de les següents mesures:  

 

- S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys 
afectats. 

- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les llicències 
o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 
 

- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en les 
obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 

 

- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran d’acord 
amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats.  

 

- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.  

 

- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions 
dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en 
hores nocturnes. 

 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores 
de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua potable i enllumenat 
públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions necessàries en cas 
que existeixin altres serveis. 

 

- Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa 
aèria de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord amb 
que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en qualsevol cas 
les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis 
afectades.   

- L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi els 
itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com papereres, bancs, etc. 

- Atesa la poca exactitud en la situació dels pals en el grafisme utilitzat, es recorda que 
l’objecte de la llicència és la substitució, sense canvi d’ubicació, del pal existent. 
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- D’acord a les NNSS del municipi, en cas de nova instal·lació de pals o tirants, aquests no 
podran estar situats ni envair l’espai de protecció dels camins rurals: 4 metres respecte l’eix 
del camí de xarxa bàsica i 3,5 metres respecte l’eix del camí en la resta. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 1 de juny de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i segons l’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. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 219/2022, presentada per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres consistents en la substitució d’una riostra al 
camí de les Cases Noves núm. 2 del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE BAIXA DE L’ACTIVITAT 
D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC, ACT NÚM. 2019/07, EXP. 2022_10060. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Antecedents 
 
1. En data 5 de novembre de 2019 es va legitimar, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, l’activitat dedicada a habitatge d’ús turístic, a la finca anomenada Cal Perico i situada 
al barri Semisó i la Font núm. 9 a favor del Sr. D. O. H. 
 
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus efectes, 
atès que el Sr. D. O. H., en data 2 de maig de 2022, ha sol·licitat que es doni de baixa 
l’expedient d’activitat de referència. 
 
Consideracions legals 
 
1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els casos 
en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que habiliten per al 
funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que estiguin subjectes a 
condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes finalitzen per les causes 
previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben la renúncia voluntària per part del 
titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós per qualsevol causa. 
 
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en aplicació de 
l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta de Govern Local, per Resolució 
d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny. 
 
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar la pèrdua dels efectes de la comunicació prèvia, expedient número 
2019/07, corresponent a l’habitatge d’ús turístic, a la finca anomenada Cal Perico i situada al 
barri Semisó i la Font núm. 9, actualment titularitat de D. O. H., per les raons exposades a 
l’antecedent segon d’aquesta resolució. 
 

Observacions: 
- El titular de l’activitat té l’obligació de retirar tots aquells rètols i/o indicacions. 

 
SEGON.- Comunicar al Departament d’Empresa i Treball el cessament de l’activitat de 
l’habitatge d’ús turístic amb número de registre de Turisme de Catalunya HUTB-051645-11. 
 
TERCER.- Actualitzar aquestes dades al Gestor d’Informació d’Activitats (GIA). 
 
QUART.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior serà 
executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació, termini que té la 
consideració de període d’audiència per tal que la persona interessada pugui manifestar el 
que consideri convenient. Si es formulen al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà 
suspesa fins a la seva resolució i notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà 
immediatament executiva.” 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats del contingut d’aquesta 
comunicació prèvia efectuada. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE LA COMUNICACIÓ D’INICI I 
MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D’ACTIVITAT (ACT2004/02), EXP. 2022_10115. 
 
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vist el certificat de compatibilitat urbanística que va sol·licitar GEDI GESTIÓ I DISSENY 
SCCL en data 29 d’octubre de 2021 i registre d’entrada 1483 per realitzar l’activitat de centre 
d’acollida, i que en data 17 de novembre de 2021 l’arquitecta municipal va emetre informe, del 
qual se n’extreu el següent: 
 

“Que d’acord amb la instància presentada, els sol·licitants estan interessats en dur a terme 
l’activitat de SERVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT, a la finca situada en sòl no 
urbanitzable, corresponent al barri dels Pujols, núm.27, del terme municipal de Font-rubí. 
 

(...) 
 

Que l’activitat de SERVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT, d’acord amb la documentació 
aportada pels interessats i d’acord amb les vigents NNSS de planejament vigents a Font-
rubí, podria ser ús admès per aquest tipus de sòl, d’acord amb l’art.162 – Zona 
agrícola de denominació d’origen Penedès (NU/II) ja que entre altres, admet com a 
usos els usos vinculats a la declaració d’utilitat pública i interès social. 
 

Que els usos i construccions d’utilitat pública i d’interès social, queden recollits en l’art.154, 
de les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000 i 
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com a tal, l’article diu que s’haurà de redactar un Pla Especial per tal d’admetre’ls. 
 

No obstant, a data del present informe NO SERIA AUTORITZABLE donat que cal 
tramitar el corresponent Pla Especial Urbanístic, per tal de donar compliment a l’art.154 
de les vigents NNSS de planejament, així com ajustar-se allò previst en els articles 47.3bis, 
47.4 i 67.1 de la mateixa Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.” 

 
Vist que en data 29 de març de 2022 registre d’entrada 588, la Sra. I. O. C. en representació 
de GEDI GESTIÓ I DISSENY, S.C.C.L. va presentar comunicació prèvia d’inici i modificació 
substancial d’una activitat de casa de colònies que ha passat a ser centre d’acollida al barri 
Els Pujols núm. 27 del municipi de Font-rubí (ACT2004/02). Segons documentació tècnica 
redactada per l’arquitecta A. G. H. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal DESFAVORABLE a la comunicació d’inici 
d’activitat,  de data 12 de maig de 2022. 
 
Vista la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; la llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; i la llei 18/2020, 
del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
Vist allò que disposa l’article 38 de la LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
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 i segons 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. 
 
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.- Deixar sense efecte la comunicació prèvia núm. 2022_10115, presentada per GEDI 
GESTIÓ I DISSENY, S.C.C.L. d’inici i modificació substancial d’una activitat de casa de 
colònies que ha passat a ser centre d’acollida al barri Els Pujols núm. 27 del municipi de Font-
rubí (ACT2004/02), donat que aquesta activitat no s’ajusta a les vigents NNSS de planejament 
de Font-rubí i altra normativa urbanística d’aplicació, d’acord amb els informes emesos per 
l’arquitecta i l’enginyer municipals. 
 
Segon.- Requerir a l’interessat el cessament immediat de l’activitat. 
 
Tercer.- Donar trasllat al titular de l’informe de compatibilitat urbanística i liquidar el següent 
tribut: 
 
Informe urbanístic característiques de terreny o consulta per a edificació de part: 30,00 €* 
*Segons epígraf 4.3 de l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
Quart.- Traslladar el contingut de la present resolució al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de responsable del Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments socials. 
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Cinquè.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A 
LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03). EXP. 2022_10238.  
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 
1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb 
el següent detall d’empreses seleccionades: 
 

• ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
• NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
• GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
• IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
• ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
• ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
• IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
• HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a 
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la 
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord 
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 
 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va 
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient 
de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment 
amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les 
empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor 
de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la 
fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual 
per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA 
CLIENTES SAU pel lot 3.  
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4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries 
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 
la cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 2021. 
 
6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament 
la modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única actualització i un 
únic preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’inici de la 
pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. Els preu quedaran fixats en base 
a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar en 
el mes anterior al inici del trimestre a actualitzar.  
 
7.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va acordar l’aprovació 
inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 
 
 

8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 
la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
(expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més, 
des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 
 
9.- Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, des de l’any 2015, està adherit a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 
2012/01). 
 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 
la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen 
el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
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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 primera pròrroga del contracte 
2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de 
juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals 
com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan 
sigui vigent la selecció de l’Acord marc.  
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat del municipi de Font-rubí, ordenats per lot, que 
s’inclouen al contracte: 
 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGÍA SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1 ES0031408143168001WT0F 2.1A  
2 ES0031405689528002MR0F 2.1 DHA  
3 ES0031405939082001CK0F 2.0A  
4 ES0031405958490001TT0F 2.0A  
5 ES0031408307595001GT0F 2.0A  
6 ES0031405813947003HL0F 20 DHA  
7 ES0031405926597001VL0F 2.0A  
8 ES0031405904355001DP0F 2.0A  
9 ES0031405719441001NM0F 2.0A  
10 ES0031405488135001WZ0F 2.0A  
11 ES0031405904355002DD0F 2.0A  
12 ES0031408340836001JC0F 20 DHA  
13 ES0031405719290001WT0F 20 DHA  
14 ES0031408442068001XG0F 20 DHA  
15 ES0031405813947002HH0F 20 DHA  
16 ES0031405945107001FX0F 20 DHA  
17 ES0031405813931001JW0F 20 DHA  
18 ES0031405689461001NE0F 20 DHA  
19 ES0031405719397002PM0F 20 DHA  
20 ES0031405951058001LJ0F 20 DHA  

 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1 ES0031405719309001TW0F 3.0A  
2 ES0031405488190001RK0F 3.0A  
3 ES0031405864486001SJ0F 3.0A  
4 ES0031405689528001MT0F 3.0A  
5 ES0031405955985001ZE0F 3.0A  
6 ES0031408404691001BM0F 3.0A  

 
LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
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1  6.1A  
 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes 
les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 
dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades 
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec 
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 
regulació vigent.   
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa Energia SAU, 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica que s’imputarà dins el pressupost municipal de l’any 2022. Atès el caràcter plurianual 
de la mateixa, aprovar l’autorització i disposició dels exercicis successius de vigència del 
conveni, i l’efectivitat de la despesa pluriennal derivada de la contractació resta condicionada 
a l’existència de crèdit pressupostari en l’exercici corresponent. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment a 
través d’EACAT amb còpia al correu centraldecompres@acm.cat).” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER AL 
FINANÇAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES I 
NENS DELS 0 ALS 14 ANYS, EXP. 2022_10234. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent: 
 

 
“Atès que els serveis socials són un dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb 
la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques públiques per a 
l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions públiques. 
 
Atès que les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat  
de les competències pròpies dels serveis socials bàsics quan aquests municipis no estiguin 
en condicions d’assumir directament o mancomunadament. 
 
Atès que el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la 
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resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada 
a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als 
ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. 
 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de maig de 2022, va aprovar 
els convenis amb diferents ajuntaments de la comarca per al finançament de la prestació del 
Servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys, en el marc de la resolució 
IFE/3877/2021, de 29 de desembre, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit 
es transcriu: 
 
“CONVENI AL FINANÇAMENT  DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS 
DELS 0 ALS 14 ANYS DEL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES 2022. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Vicepresident primer, Sr. Albert Tort i Pugibet, el qual actua en nom i representació del CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant Consell Comarcal), facultat per acord de la Junta de Govern de 
de 5 de maig de 2022. 
 
I, de l’altra, l’alcalde, senyor Xavier LLUCH i LLOPART el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les facultats de representació concedides per 
l’article 53 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, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal, i la senyora Maria Roser Lluch Llopart, 
secretària - interventora de l’Ajuntament per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en exercici de la 
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en 
consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i 
 
MANIFESTEN 
 
I. Els serveis socials són un dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el 

sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques públiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i 
altres actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir 
les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i 
promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les 
persones. 

 
II. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu art.166 

atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de 
menors i promoció de les famílies. 

 
III. L’Administració de la Generalitat, els municipis i els ens locals de Catalunya són les administracions competents 

en matèria de serveis socials, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 

IV. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat  de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics quan aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o 
mancomunadament. 

 
V. Els municipis i els altres ens locals poden exercir competències pròpies de l’Administració de la Generalitat per 

via de delegació, d’encàrrec de gestió o de fórmules de gestió conjunta, sens perjudici de les competències 
que les lleis els atribueixen. 

 
VI. A la comarca li correspon l’exercici de les competències que li siguin delegades o la gestió de les quals li sigui 

encomanada per part de l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les 
mancomunitats, les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens locals. Les delegacions i 
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les encomanes de gestió han d’anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per al seu 
exercici, de conformitat amb l’art.25.1.c del Decret Legislatiu4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

 
VII. El Departament d’Igualtat i Feminismes té, entre d’altres, la funció de dissenyar polítiques públiques que 

democratitzin la provisió i la recepció de cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar una 
estratègia de cura que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la gestió de la cura i dels 
usos del temps, segons el que preveuen els epígrafs j i k) de l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 17/2015, de 21 
de juliol, d’Igualtat i Feminismes per l’article 3.5 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
L’article 18 del Decret 249/2021, de 22 de juny, d’estructuració del Departament d’Igualtat i Feminismes, 
atribueix a la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els treballs les funcions relatives 
a les polítiques del temps. 
En el marc d'aquestes competències, el Departament d'Igualtat i Feminismes vol potenciar el sistema català de 
serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal d'entendre la cura com un 
dret universal, però també vol remarcar la necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una organització social 
dels temps més igualitària des d'un punt de vista de gènere i interseccional. Aquesta necessitat esdevé també 
una tasca que han d'assumir corresponsablement les administracions públiques competents. 

 
VIII. El Pla estratègic de polítiques d’Igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022 

estableix un eix d’actuació centrat en la promoció de l’equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos del 
temps. Aquests eix d’actuació es marca com a objectiu estratègic, entre d’altres, assolir la corresponsabilitat 
plena en la distribució del treball domèstic i de cura de persones, i vinculat a aquest objectiu estratègic, es 
planteja l’objectiu de promoure la corresponsabilitat familiar, social i laboral. Aquest objectiu inclou, entre 
d’altres, l’impuls i suport a les iniciatives de la reforma horària. 

 
IX. El Departament d’Igualtat i Feminismes és també el Departament responsable de fer les obligacions del Govern 

de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’article 47 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, que estableix l’obligació de les administracions públiques de desenvolupar polítiques de 
suport a les famílies que creïn i incrementin les prestacions i els serveis de proximitat necessaris per afavorir 
l’exercici de les responsabilitats familiars. 

 
D'aquesta manera, es reconeix la importància social d'aquesta cura, sobretot per tal de garantir una correcta 
atenció a la infància, molt especialment en el cas de les famílies que es troben en risc d'exclusió social, a través 
de serveis de proximitat i qualitat. També es té en compte la necessitat de temps de les famílies, i especialment 
de les dones, facilitant que puguin realitzar el conjunt d'activitats imprescindibles per a la vida quotidiana, inclosa 
la plena participació en el mercat de treball. Aquest fet justifica la necessitat que, en el marc de la provisió dels 
serveis socials d'atenció a les persones, i partint de l'interès superior de la nena o el nen, les administracions 
locals i la Generalitat es coordinin i col·laborin entre si per tal de garantir aquests drets i la satisfacció d'aquestes 
necessitats. 

 
D'acord amb l'àmbit competencial atribuït al Departament d'Igualtat i Feminismes pel Decret 21/2021, de 25 de 
maig, aquest Departament és, dins de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, el responsable de la gestió i 
desplegament del Pla corresponsables a Catalunya. 
 
L'execució dels serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys ha de realitzar-se prioritàriament 
per part dels ens locals, sobre la base del principi de subsidiarietat que regeix en el sistema català de serveis 
socials, establert per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. L'article 31 de la Llei 7/2007, d'acord 
amb els articles 6.1, 22, 31, 46 i 47.c de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i 
els articles 9, 66, 67 i 71 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, atribueix als ens locals les competències relatives a la prestació de 
serveis socials bàsics. 
 
La Generalitat reconeix la seva corresponsabilitat en l'atenció a les persones i en les polítiques de cures i d'usos 
del temps, en virtut de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, la qual estableix l'obligació de la Generalitat de Catalunya 
de complementar la suficiència financera dels ens locals amb relació a les funcions que aquesta Llei els 
atribueix, mitjançant la transferència dels recursos necessaris per a l'execució d'aquests serveis de cures. 

 
El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la resolució IFE/3877/2021, 
de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura 
puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells 
comarcals per a l'exercici 2021. L’annex 2 de l’esmentada resolució preveu l’import individualitzat de cada 
entitat perceptora. 

 



 
 

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

 

X. Que la Junta de Govern, en sessió 17 de març de 2022, es va acceptar l’import total que percebrà el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 
0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals del Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per import total de 
204.756,55€ (exp. G7016-000026/2022). 

 
XI. Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de maig de 2022, va aprovar els convenis amb 

diferents ajuntaments de la comarca per al finançament de la prestació del Servei de cura puntual per a nenes 
i nens dels 0 als 14 anys, en el marc de la resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, del Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. 

 
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat, ambdues parts convenen en els següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
És objecte d’aquest conveni el finançament per a la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 
0 als 14 anys amb les següents condicions d’execució: 
 

a) Els serveis de cura a nenes i nens dels 0 als 14 anys que realitzen activitats de lleure fora del període 
escolar. Tenen aquesta condició les ludoteques, els casals de períodes de vacances, els serveis de 
cura puntual en equipaments (fixes o itinerants) o a domicili, els espais d’acollida a les escoles, les 
colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de lleure fora de l’horari escolar, excloses les activitats 
educatives extraescolars. 

b) L’accés i les condicions econòmiques dels serveis han de prioritzar els col·lectius següents: les famílies 
monoparentals, les mares/tutores víctimes de violències masclistes, les dones en situació d’atur de llarga 
durada o majors de 52 anys, les dones migrants o les famílies amb altres responsabilitats de cura 
acreditada. 

c) S’han de considerar criteris de valoració d’accés com el nivell de renda i les càrregues familiars de les 
persones que sol·licitin participar en aquests serveis. 

d) Els serveis han d’estar prestat per professionals amb alguna de les qualificacions següents: Tècnic/a 
superior en Educació Infantil; Tècnic/a superior en animació Sociocultural i turística; Tècnic/a superior en 
Ensenyament i animació Socioesportiva; Tècnic/a superior en integració Social; Monitor/a d’educació en 
el Lleure; Auxiliar d’Educació Infantil. 

e) Els serveis s’hauran d’executar de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022. 
f) Cal incorporar, en tota la difusió i informació, els logotips institucionals i imatge del Departament d’Igualtat 

i Feminismes. 
g) Els serveis poden prestar-se de forma directa per part dels ens locals o a través de la contractació, 

prioritàriament d'entitats socials i de l'economia social i solidària, les associacions de familiars d'alumnes 
(AFA) o a través dels centres escolars. 

 
Segon.- Finalitat 
Aquest conveni té com a finalitat gestionar i dotar econòmicament segons la resolució IFE/3877/2021, als 
ajuntaments menors de 20.000 habitants de la comarca de l’Alt Penedès, i amb els paràmetres de població infantil 
d’entre 0-14 anys (IDESCAT 2021). 
 
Els serveis que es podran finançar seran: 

- Casals d’estiu municipals. 

- Espais d’acollida escolars o de llar d’infants municipals que estiguin gestionades o no per l’AFA. 
 
Tercer.- Compromís 
A assumir pel CCAP: 

- Finançament econòmic segons paràmetres del punt segon. 
- Gestió tècnica del projecte i justificació posterior al Departament d’Igualtat i Feminismes. 

 
A assumir per l’Ajuntament: 

- Per tal d’acollir-se al finançament, caldrà fer arribar la següent documentació,  abans de l’ 01/06/2022: 
• Conveni signat per l’ens local. 
• Pressupost de l’acció. 

 
- Documentació per a la justificació: 
• Memòria o balanç del pla d’activitats; a entregar a 31 de desembre de 2022. 
• Certificat de la intervenció local que acrediti que els fons s’han aplicat a les finalitats previstes; a entregar 

a 31 de desembre de 2022. 



 
 

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

 

 
Quart.- Finançament 
Aquest conveni es dotarà amb recursos provinents de la transferència destinada a l’objecte de la prestació, des 
del Departament d’Igualtat i Feminismes. 
 

MUNICIPI INFANTS 0-14* IMPORT ATORGAT 

AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 201 2.861,03 € 

 
 * Dades IDESCAT 2021 

 
Cinquè.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. No es contempla 
la seva pròrroga, si no és que el Departament d’Igualtat i Feminismes prorroga la transferència d’ajuts amb els 
mateixos paràmetres. 
 
Sisè.- Protecció de dades personals 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica de Protecció de dades 
personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i 
en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del 
present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables 
del seu seguiment. 
 
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que 
no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat. 
 
Setè.- Extinció 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1- La finalització del termini de vigència. 
2- La denúncia. 
3- El mutu acord de les parts. 
4- L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  

 
Vuitè.- Publicitat 
De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el 
CCAP, en relació amb aquest conveni, farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, 
les obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi. 
L’Ajuntament haurà de trametre el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Novè.-  Jurisdicció 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per acord de 
les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte..” 

 
Vist el que preveuen els articles 47.2.h), 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local; els articles 61 a 71 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, l’article 191 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 els articles del 303 al 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre administracions públiques i l’aprovació 
dels corresponents convenis interadministratius. 
 
Per tot això 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 
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dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per al finançament de la prestació del Servei de cura puntual per a 
nenes i nens dels 0 als 14 anys. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta acords als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, així com trametre-li una còpia del conveni signat, de conformitat 
amb el que es disposa a l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
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, tres punts que no estaven inclosos en l’ordre 
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió perquè es pugui 
disposar de termini suficient per concloure els expedients abans de la celebració de la propera 
Junta. Es tracta de dos expedients de contractació menor i de la concessió d’un ajut social. 

 
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. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL SERVEI D’UNA WEB-APP DE TURISME (EXP. M16_2022 / 2022_10237). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació d’una WEB-APP de turisme per a poder donar bona 
informació i orientació a totes les persones interessades en visitar el municipi. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, JOSEP 
MIQUEL JANÉS CAMPMAJÓ, LAURA DE BONIS FREIXES i TNINK THINGS STUDIO 
BARCELONA, SL., i segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més 
avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat JOSEP MIQUEL JANÉS CAMPMAJÓ per un 
import de 14.970,45 euros i 3.143,79 euros d’IVA. 
 
Atès que, en data 31 de maig de 2022, 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 31 de maig de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària interventora 
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accidental sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció 
accidental, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 
de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor del servei d’una WEB-APP de turisme, per a poder 
donar bona informació i orientació a totes les persones interessades en visitar el municipi, a 
JOSEP MIQUEL JANÉS CAMPMAJÓ per un import de 14.970,45 euros i 3.143,79 euros 
d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és el servei d’una WEB-APP de turisme. El codi CPV 
és 72212222-1 (serveis de software de servidors web). 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició la despesa per un import de 18.114,24 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432-62600 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzat el servei, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- 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. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL SERVEI DE SOCORRISME, CONTROL D’ACCESSOS I D’ALTRES PER A LA 
PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA D’ESTIU 2022 (EXP. M18-2022 I 2022_10249). 
 
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que és necessària la contractació del servei de socorrisme, de control d’accessos i 
d’altres serveis, per a la temporada d’estiu 2022 de la piscina municipal, per a poder prestar 
correctament el servei públic.  
 
Vist que l’Ajuntament de Font-rubí va iniciar un expedient de licitació del servei de piscina 
municipal, per 2 anys prorrogable 2 anys més, procediment ordinari, exp. núm. 456/2022, però 
atès que les dades econòmiques de les que es disposaven d’aquests últims anys, degut a la 
pandèmia pel covid-19, no són fiables, comporta que no es pugui preparar un plec de 
prescripcions tècniques i un plec de clàusules administratives particulars de forma correcta i 
que això repercuteixi en el funcionament del servei. Per això,  és necessari realitzar una cova 
contractació menor aquest estiu i preparar amb les dades correctes la licitació per a la 
temporada d’estiu 2023. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses capacitades per a portar a terme aquest 
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servei, segons consta a l’expedient: SERAF PENEDÈS, SL., GRUP SERVIESPORT MUNAR, 
HIJOSA I MONGUIÓ, SL. i SINERGIAH2O, SLU., però només han presentat oferta SERAF 
PENEDÈS, SL. i SINERGIAH2O, SLU., i l’empresa que ha presentat una oferta més 
avantatjosa per a aquest Ajuntament, per donar el servei de socorrisme, del control 
d’accessos, venda d’entrades i d’altres, del 18/06/2022 al 4/09/2022, ha estat SINERGIAH2O, 
SLU. per un import de  12.870,00 euros i 2.702,70 euros d’IVA. L’horari d’obertura serà d’11 
del matí a 7 de la tarda els dies 18 i 19 de juny i del 23 de juny al 4 de setembre. Del 20 al 22 
de juny l’horari serà de 3 a 7 de la tarda. 
 
Atès que, en data 7 de juny de 2022, 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 7 de juny de 2022, s’ha emès informe per part de la secretària interventora 
accidental sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació 
del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de socorrisme, de control d’accessos i venda 
d’entrades i d’altres, per a la temporada d’estiu 2022 de la piscina municipal, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista SINERGIAH2O, S.L.U. (NIF 
B66202557), per un import de 12.870,00 euros i 2.702,70 euros d’IVA. 

 
SEGON.- Establir que la durada del contracte serà del 18 de juny al 4 de setembre de 2022 
(ambdós inclosos). L’horari d’obertura serà d’11 del matí a 7 de la tarda els dies 18 i 19 de 
juny i del 23 de juny al 4 de setembre. Del 20 al 22 de juny l’horari serà de 3 a 7 de la tarda. 
 
Les tasques que SINERGIAH2O, S.L.U. es compromet a dur a terme en l’horari esmentat són: 

 Prestació del servei de socorrisme en tot l’horari d’obertura de la piscina, solucionant 
les possibles incidències que es puguin donar amb els socorristes titulars (baixes, 
substitucions...). Tanmateix SINERGIAH2O, SLU. uniforma l’esmentat servei amb la 
finalitat de que els tècnics puguin ésser identificats pels usuaris de la piscina. 

 Tenir responsabilitat de la farmaciola, pel que fa d’higiene i cura dels materials que s’hi 
troben. 

 Organització de la cadena de salvament. 
 SINERGIAH2O, SLU. contractarà una pòlissa de responsabilitat civil. 
 Fer-se càrrec del pagament dels honoraris i dietes dels tècnics en salvament, així com 

de la contractació laboral dels mateixos i haurà de complir amb les obligacions 
respecte a la Seguretat Social. 

 Disposar d’un equip d’oxigenoteràpia. 
 Venda d’entrades i control d’accés a la piscina municipal (entre d’altres). 
 Manteniment de l’aigua de la piscina, tant físic com químic. Analitzar el clor i PH de 

l’aigua dos cops al dia (abans de l’obertura i a primera hora de la tarda). 
 Compliment de la normativa en les mesures d’higiene, tant en el recinte i sanitaris, com 

en el servei de bar,...). 
 Organització de cursets de natació i aquagym, si s’escau. 
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 Caldrà presentar, durant el mes d’octubre de 2022, un informe sobre les despeses 
efectives del servei i sobre els ingressos del servei de piscina (entrades i abonaments, 
que seran a compte de l’empresa), i també sobre els ingressos i despeses del bar de 
la piscina (el benefici o dèficit del qual serà a compte de l’empresa).  

 
TERCER.-  L’objecte del present contracte és el servei de socorrisme, de control d’accessos 
i venda d’entrades i d’altres en la piscina municipal. El codi CPV és el següent: 92000000-1 
(serveis d’esbarjo, culturals i esportius). 
 
QUART.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 15.572,70 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22712 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Mitjançant la presentació de factures amb periodicitat mensual, expedida pel 
contractista o proveïdor i conformada pel regidor responsable del contracte, un cop realitzada 
la prestació del període. 
  
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. 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN AJUT ECONÒMIC D’URGÈNCIA PER A 
ALIMENTACIÓ A UNA FAMÍLIA, EXP. 2022_10235. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist l’informe emès per l’equip bàsic de serveis socials d’aquesta Corporació, en data 31 de 
maig de 2022, de sol·licitud d’ajut d’urgència per a alimentació a una família del municipi. En 
aquest informe es demana a la Corporació un ajut econòmic total de 60,00 euros per poder 
cobrir les despeses d’alimentació durant el mes de juny, que s’ingressarà directament al 
compte bancari de la unitat familiar indicat en l’esmentat informe. 
 
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de prestació de serveis 
socials, d’acord amb el que preveu l’article 66.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i vist el que 
preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 
Vist el que preveuen els articles 21, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local; els articles 9.2, 22.2 b) i c), 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions; els articles 55, 66 i 67 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol; i l’article 15.2.f) i 16.3.c) de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament 
de Font-rubí (aprovada definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada 
al BOPB de data 29 de maig de 2017). 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació 
pressupostària 231.48000 per a fer front a la despesa que es deriva d’aquest ajut. 
 



 
 

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

 

Per tot això, i atès que es poden atorgar subvencions directes amb caràcter excepcional, quan 
s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament 
justificades, que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva; i la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social són unes de les finalitats a les que es poden destinar 
les subvencions, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic, per import de 60,00 euros, per a destinar-lo a cobrir les 
despeses d’alimentació durant el mes de juny de la unitat familiar formada per un home de 57 
anys, Sr. G. A,  i la seva esposa de 56 anys, exp. 2022_10235. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de SEIXANTA EUROS (60,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació 231.48000 del pressupost de l’exercici 2022, per fer front a l’ajut que s’atorga. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació 
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al compte corrent indicat a 
l’informe de serveis socials. 
 
Quart.- Comunicar la concessió d’aquests ajuts econòmics a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la família afectada i als serveis socials municipals.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
 
DINOVÈ.- 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 
21:29 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. 
 
 
 
 
 


