Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 11 DE DESEMBRE DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 11 de desembre de 2018 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. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i
Família, de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs
i Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.
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. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix el Sr. FÈLIX TUTUSAUS i
GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:17 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.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals.
Proposta de cessió d’una bústia al mòdul de Font-rubí.
Proposta d’aprovació de preus públics de diversos actes culturals i festius de
l’any 2019.
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de patrocini a la
patinadora font-rubinenca J. B.
7. Proposta de contractació menor del servei de sonorització de dues activitats
nadalenques (exp. M17-2018 i G419/2018).
8. Proposta d’aprovació del reintegrament de la subvenció concedida a
l’Associació Infantil i Juvenil “El Gotim”.
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9. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a la segona pròrroga
del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia,
SAU (exp. 2015.05).
10. Proposta d’aprovació de la despesa per a la realització de la sortida al Salting
de Vilanova i la Geltrú.
11. Proposta d’aprovació del lloguer del nínxol núm. 95 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
12. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 24/2018.
13. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i 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 27 de
novembre de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents,
el President la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 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.
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Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/
Material

Taxa

fiança

E. E. E.

Festa particular

08/12/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

P. T. LL.

Festa particular

14/12/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

N. M. B.

Festa particular

22/12/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

E. G. L.

Festa particular

24/12/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA AL MÒDUL DE FONTRUBÍ.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. C. L. G., en data 20 de novembre de 2018 i
amb núm. de registre d’entrada 1771, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús
d’una bústia al mòdul situat a Font-rubí.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció del següent ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 22 de propietat municipal al mòdul instal·lat a
Font-rubí, a la Sra. C. L. G.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE DIVERSOS
ACTES CULTURALS I FESTIUS DE L’ANY 2019.
La proposta presentada és la següent:
“La regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de l’Ajuntament de Fontrubí està organitzant diversos actes culturals i festius de l’any 2019: el cicle de cava
jazz, l’esquiada jove, el sopar de la dona i la Festa Major 2019, i a part de gestionar
les actuacions i activitats que es celebraran, també cal procedir a l’aprovació de preu
públic de les activitats programades.
Per tot això, vist el que estableix l’article 12è. Establiment i fixació dels preus públics,
de l’ordenança fiscal núm. 21 que regula els preus públics per a la prestació de
diversos serveis i utilització privativa del domini públic municipal, es proposa l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de les activitats de
cicle de cava jazz, del sopar de la dona i de la Festa Major 2019, les tarifes del qual
són les següents:
Activitat Cicle cava Jazz 2019
Entrada adult
Adquisició carnet d’amic/ga del cicle Cava Jazz
Entrada adult amb carnet d’amic/ga del cicle Cava Jazz
Entrada joves entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos
Entrada menors de 14 anys
Activitat Esquiada Jove
Pack base (allotjament amb pensió complerta, forfait de 2 dies,
assegurança i transport)
Pack base + lloguer de material (esquís o snow, botes, pals i casc)
Pack base + classes (debutant/iniciat): 6 hores (3 hores per dia – de
10 a 13)
Pack base + lloguer de material + classes

Preu
123,00 €
152,00 €
165,00 €
190,00 €

Activitat Dia de la Dona
Entrada sopar commemoratiu del dia internacional de les dones

Preu
20,00 €

Activitat Festa del Cava de la Festa Major 2019
Entrada general
Entrada amb taula (amb un màxim de 6 entrades per taula)
Entrada per a veïns/es amb carnet de veïnatge
Entrada per a infants i joves fins a 14 anys (inclòs)

Preu
15,00 €
6,00 €
gratuït
gratuït

Activitat Teatre de la Festa Major 2019
Entrada anticipada
Entrada a taquilla
Entrada per a infants fins a 11 anys (inclòs), sense seient
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Segon.- Aprovar l’exempció del preu públic establert en les activitats previstes en el
punt anterior per als organitzadors de les respectives activitats i per a aquelles
persones que des de la regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de
l’Ajuntament de Font-rubí es consideri oportú convidar a la seva assistència per
motius protocol·laris.
Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis
econòmics, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE PATROCINI A LA PATINADORA FONT-RUBINENCA J. B. (EXP.
G414/2018).
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, des de la Regidoria d’Esports d’aquest Ajuntament, s’ha emès una
proposta de despesa del contracte de patrocini de la patinadora font-rubinenca d’11
anys J. B. D., federada de patinatge artístic en la modalitat “solo dance”, guanyadora
dels campionats de Catalunya i Espanya, i que a finals d’octubre ha anat al
campionat europeu.
Atès que, en data 4 de desembre de 2018, s’ha emès informe jurídic per part de la
secretària interventora sobre el contracte de patrocini.
Atès que, en data 4 de desembre de 2018, 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 4 de desembre de 2018, s’ha emès informe d’intervenció 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. 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:
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PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte de patrocini, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb la patinadora artística font-rubinenca J. B. D. per un import
de 800,00 euros, sota les següents condicions:
• Definició de l’objecte del contracte: Contracte de patrocini amb la patinadora J. B. D., consistent
en la presència corporativa de l’Ajuntament en el xandall de l’equipació de l’esportista
esmentada.
• Termini d’execució: 1 any a partir del dia 20/09/2018.

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
432.22619 del vigent pressupost.
QUART.- Tramitar el pagament, una vegada comprovada la realització de la
prestació pel que fa a la presència corporativa de l’Ajuntament de Font-rubí en el
xandall de l’esportista.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ DE
DUES ACTIVITATS NADALENQUES.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de
sonorització del Concert Solidari que es durà a terme el dia 26 de desembre de
2018; i de la Cavalcada de Reis que es durà a terme el dia 5 de gener de 2019;
d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i
Agermanament de data 5 de desembre de 2018.
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba
regulada als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic; i que la contractació d’un subministrament, com és un
equip de so, es troba regulada en els articles 16, 298 i següents de l’esmentada Llei.
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Vista l’oferta presentada per l’A. R. S., Artenviu Serveis Culturals, que ascendeix a
508,20 euros, amb el detall següent:
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IMPORT
SENSE IVA

TIPUS
IVA

IVA

IMPORT
TOTAL

Material de so pel Concert Solidari

320,00 €

21%

67,20 €

387,20 €

Material de so per la Cavalcada de Reis

100,00 €

21%

21,00 €

121,00 €

SUBMINISTRAMENT /SERVEI

Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
les aplicacions pressupostàries 337.22612 i 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Contractar amb l’A. R. S., Artenviu Serveis Culturals, el servei de
sonorització de dues activitats nadalenques, per import de 420 euros més 88,20
euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a aquestes contractacions per
import de 508,20 euros, amb càrrec l’import de 121,00 euros a l’aplicació
pressupostària 337.22612 i amb càrrec l’import de 387,20 euros a la 338.22609.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL “EL GOTIM”.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“La Junta de Govern, en sessió de data 7 de març de 2017, va aprovar l’atorgament
d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Infantil i Juvenil “El Gotim” de
Font-rubí, amb NIF G65250144, per un import de SET-CENTS CINQUANTA EUROS
(750,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.48017, destinada a finançar
l’organització i dinamització de diferents activitats destinades als infants i joves del
municipi, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança
General de Subvencions; i va aprovar també la minuta de conveni regulador de la
subvenció.
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Vist que, durant el tràmit de fiscalització de la justificació de les subvencions
concedides l’any 2017, s'ha tingut constància per aquest Ajuntament del següent fet:
incompliment per part de l’Associació Infantil i Juvenil “El Gotim” de Font-rubí de
l’obligació de justificar la subvenció rebuda l’any 2017; tenint en compte que el
beneficiari ha pogut incórrer en una de les causes susceptibles de generar el
reintegrament de la subvenció concedida, recollides en l'article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Vist que, amb data 7 de setembre de 2018, es va informar pels serveis econòmics
municipals sobre si concorrien les circumstàncies que acreditin els fets que són
causa del reintegrament de la subvenció concedida.
Vist que, amb data 5 de setembre de 2018, per part de la Intervenció es va emetre
informe per acreditar la quantitat percebuda pel beneficiari, la que sigui procedent
reintegrar si escau, així com l'interès de demora exigible.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 75/2018, de data 13 de setembre de 2018,
d’inici de l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida l’exercici 2017 a
l’Associació Infantil i Juvenil “El Gotim” de Font-rubí, notificada al Sr. A. T. M. en data
21 de setembre de 2018.
Atès que es va concedir audiència a l’entitat beneficiària de la subvenció, pel termini
de quinze dies, per a què pogués al·legar i presentar els documents que estimés
pertinents, i que durant l’esmentat termini no s’ha presentat cap al·legació ni
documentació, d’acord amb el certificat de la secretària de data 30 de novembre de
2018.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'article 41 i 42 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 94 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17,
de novembre, General de Subvencions, l’article 44 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de
data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de 2017 (en
endavant l’Ordenança) i l'article 88 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i d’acord amb la Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Considerar provats els següents fets: incompliment per part de
l’Associació Infantil i Juvenil “El Gotim” de Font-rubí de l’obligació de justificar la
subvenció rebuda l’any 2017 i que el beneficiari ha incorregut en una de les causes
susceptibles de generar el reintegrament de la subvenció concedida, recollides en
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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SEGON.- Declarar que els fets provats són causa de reintegrament de la subvenció
concedida, de conformitat amb l'article 37, apartat 1.c), de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, sent la quantitat total a reintegrar de 792,53
euros.
TERCER.- Declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció a
l’Associació Infantil i Juvenil “El Gotim” de Font-rubí i al Sr. A. T. M., com a legal
representant de l’entitat.
QUART.- Ordenar que la quantitat objecte de reintegrament s'ingressi en el termini
de 20 dies, en el número de compte ES18 0081 1714 8700 0101 0706, de l'entitat
bancària Banc Sabadell; en el supòsit de no verificar-se l'ingrés en el termini
convingut es procedirà al seu requeriment per la via de constrenyiment, de
conformitat amb l’establert en el Reglament General de Recaptació, aprovat pel
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
CINQUÈ.- Notificar als interessats aquesta resolució juntament amb els recursos
procedents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ
A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA
ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“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 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT,
2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT
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i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir
la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu
de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al
seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des
de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució
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del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
7.- 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.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05
D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- 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 concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament
i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix a la segona prorroga del contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de
dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, d’acord amb
el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
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Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,783

Sublot BT2

2.0DHAP1

154,200

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,509

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,915

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,936

Sublot BT6

2.0DHSP3

70,383

Sublot BT7

2.1A

145,923

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,925

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,864

Sublot BT10

2.1DHSP1

168,383

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,518

Sublot BT12

2.1DHSP3

83,025

Sublot BT13

3.0AP1

114,705

Sublot BT14

3.0AP2

100,729

Sublot BT15

3.0AP3

73,115

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

103,031

Sublot AT2

3.1AP2

95,196

Sublot AT3

3.1AP3

77,043

Sublot AT4

6.1AP1

119,110

Sublot AT5

6.1AP2

101,920

Sublot AT6

6.1AP3

95,168

Sublot AT7

6.1AP4

85,598

Sublot AT8

6.1AP5

79,118

Sublot AT9

6.1AP6

69,993

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió
Tarifa

€/kW i any
Període 1

Període 2

Període 3
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2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

24,437330

Alta tensió

16,291555

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa Energia
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord març de
subministrament d’energia elèctrica-, que s’imputarà dins els pressupost municipal
de l’any 2019.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat
que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G6436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESPESA PER A LA REALITZACIÓ
DE LA SORTIDA AL SALTING DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
La proposta presentada és la següent:
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“La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Font-rubí està organitzant per al proper
dijous 27 de desembre de 2018 una sortida al Salting de Vilanova i la Geltrú, on es
durà a terme una activitat lúdica i esportiva de pràctica de salts sobre llits elàstics.
El cost d’aquesta activitat per a l’Ajuntament és de 12,00 euros per jove més el cost
corresponent a la part proporcional del servei d’autobús, la qual cosa suposa un cost
màxim de 257,67 euros, d’acord amb les dades facilitades pel tècnic de joventut.
Vist que, en data 4 de desembre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses
inferiors a 3.006 euros.
Primer.- Aprovar la realització de l’activitat de Salting a Vilanova i la Geltrú, que es
durà a terme el dia 27 de desembre de 2018.
Segon.- Acordar l’autorització i disposició de la despesa, per import de 257,67 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22612.
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL LLOGUER DEL NÍNXOL DEL SECTOR
JESÚS DE NATZARET NÚM. 95 DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE
BELLVER.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició efectuada en data 28 de novembre de 2018 (NRE 1.809) formulada
per la Sra. Mª À. R. M. sol·licitant el lloguer d’un nínxol del Cementiri de Santa Maria
de Bellver, per un període de dos anys.
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Atès el que preveu el Capítol III denominat “De la transmissió dels drets funeraris”
del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi de Font-rubí, aprovat
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008.
Vist el que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 3 de novembre de 2011.
Primer.- Aprovar el lloguer del nínxol del sector Jesús de Natzaret núm. 95 del
Cementiri de Santa Maria de Bellver, a favor de la Sra. Mª À. R. M., pel període de
dos anys, amb efectes 8 de novembre de 2018.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de taxa per prestació
de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local, d’acord amb l’article 6.3 epígraf tercer de l’ordenança fiscal núm. 20
del municipi de Font-rubí, segons detall:
- Lloguer pel període de dos anys: 126,00 euros (a raó de 63,00 euros/any)
- Conservació i neteja del nínxol pel període de dos anys: 25,00 euros (a raó
de 12,50 euros/any)
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
Quart.- Notificar a la interessada aquesta notificació i l’import de la liquidació
corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
24/2018.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Vista la relació de factures núm. 24/2018, de data 11 de desembre de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
26.943,96 euros (vint-i-sis mil nou-cents quaranta-tres euros amb noranta-sis
cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 5 de desembre de 2018.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les
bases d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 24/2018, preparada pel servei
d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total 26.943,96 euros (vint-i-sis mil
nou-cents quaranta-tres euros amb noranta-sis cèntims), numerada amb els
números del F/2018/1262 a l’A/2018/19, que s’inicia amb la factura núm. 3 de data
31/10/2018, emesa per CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. per import de 411,40 euros, i
finalitza amb l’abonament núm. FR829062 de data 15/11/2018, emesa per HIDRO
TARRACO, S.A. per import de 139,20 euros.
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, cinc
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta que afecta a la contractació
d’una actuació per a les festes de Nadal, d’una subvenció a una entitat del municipi,
d’una proposta de canvi de fusteria exterior del Centre Recreatiu, d’una proposta en
relació al padró fiscal de la taxa de cementiri, i d’una proposta d’aprovació de
despesa.
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.
TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE TALLER DE
TIONS PER A LES FESTES DE NADAL 2018 DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei d’actuació
de “Taller de tions Pinky” per a les Festes de Nadal de Font-rubí 2018, el dia 22 de
desembre, d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i
Agermanament de data 10 de desembre de 2018.
Atès que la contractació de serveis artístics (CPV 92312100-1) es troba regulada als
articles 25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; i qualificats com a contractes privats.
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació,
en defecte de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I
del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
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amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restant normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes
de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant
als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant,
també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta als articles 17,
308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Vista l’oferta presentada per CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL.
(Taller de tions Pinky) per import de 450,00 euros i 94,50 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 337.22612.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació de “Taller de tions Pinky” amb
l’empresa Centaño Management d’Espectacles, S.L, amb NIF B-58878604, per al dia
22 de desembre de 2018, per un import de 544,50 euros, IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 544,50 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337-22612.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A “L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
EMPELT” I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
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“Vista la petició formulada per l’”Associació Cultural Empelt” per tal que li sigui
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que
desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2018,
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6
de juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat
“Associació Cultural Empelt”, amb CIF G-65620171, per un import de DOS CENTS
CINQUANTA EUROS (250,00 €), destinada a promoure activitats culturals diverses
al voltant de l’actualitat de la comarca, entre d’altres, d’acord amb les prescripcions
contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal
de la qual és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I “L’ASSOCIACIÓ
CULTURAL EMPELT” PER L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
REUNITS
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D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb
l’acord de la Junta de Govern de data ..............., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament,
Sra. Eva Puig Pérez.
I de l’altra, el Sr. J. F. i P., major d’edat, actuant com a president de “l’Associació Cultural Empelt”,
amb CIF G65620171, amb domicili a efectes de notificació a l’avinguda Catalunya núm. 45, de Guardiola
de Font-rubí (08736),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat Associació Cultural Empelt va presentar, en data 10 de desembre de 2018 i NRE 1.846,
instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses
que ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2018, per tal de poder realitzar els seus objectius.
II. Que la Junta de l’Associació Cultural Empelt és una entitat activa formada per sis membres voluntaris,
que treballa entre d’altres activitats en la promoció d’activitats culturals diverses (xerrades, conferències,
projecció de documentals, etc.) al voltant de l’actualitat de la comarca, recollint-ne les inquietuds i
incentivant el diàleg per donar veu a tots aquells que són membres actius del territori.
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat
exposada.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ...................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb “l’Associació
cultural Empelt” en l’execució del projecte/activitat següent: promoció d’activitats culturals diverses al
voltant de l’actualitat de la comarca, recollint-ne les inquietuds i incentivant el diàleg per donar veu a tots
aquells que són membres actius del territori, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “l’Associació Cultural Empelt” amb un import de DOS
CENTS CINQUANTA EUROS (250,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als
punts anteriors.
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2018.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
el dia 31 de març de 2019, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de
l’Ordenança.

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2018.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2018. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí
a ...............
Xavier Lluch Llopart
J. F. i P.
Alcalde – president
President de “l’Associació Cultural Empelt”
Ajuntament de Font-rubí
Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí”
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TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS CENTS CINQUANTA
EUROS (250,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48024 del pressupost de l’exercici
2018, per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Cultural Empelt.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE FUSTERIA EXTERIOR
DEL CENTRE RECREATIU (EXP. M21-2018 I G428/2018).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que es pretén canviar part de la fusteria exterior del Centre Recreatiu per a
poder procedir a la millora d’estalvi i eficiència energètica del Centre Recreatiu.
Atès que es va sol·licitar pressupost a una empresa que està capacitada per a dur a
terme aquest servei, i que ha presentat oferta segons queda acreditat a l’expedient.
Atès que, en data 11 de desembre de 2018, 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 11 de desembre de 2018, 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. 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
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ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per canviar part de la fusteria exterior del
Centre Recreatiu, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
LL. B. C. per un import de 3.544,50 euros i 744,35 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
330-21201 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzades les obres, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CÀRREC DEL PADRÓ DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
(CONSERVACIÓ I NETEJA DELS NÍNXOLS), EXERCICI 2018, DE
CONFORMITAT AMB LA RESERVA DE FACULTATS APROVADA EN SESSIÓ
PLENÀRIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor
literal següent:
“Vist el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat conservació i neteja
dels nínxols, corresponent a l’exercici 2018, que consta a l’expedient, amb 451
contribuents i un import total de 5.825,00 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de data 3 de novembre de 2011.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
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Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 22 de febrer de 2018, va
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí,
en data 27 de setembre de 2017, a favor de l’esmentada Diputació de les funcions
de recaptació de la taxa del servei de cementiri municipal.
Vist la Junta de Govern de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió de data 16 d’octubre
de 2018, va aprovar el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat
conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2018, que consta a
l’expedient, amb 451 contribuents i un import total de 5.825,00 euros.
Vist que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data 16 d’octubre de
2018, va sotmetre a informació pública el referit padró per un termini de vint dies
naturals a comptar des de 10 dies abans de l’inici del període voluntari de pagament,
per tal que les persones interessades el poguessin consultar i formular-hi les
reclamacions que estimessin oportunes; i atès que no s’ha presentat cap reclamació,
el padró s’entén definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Vist que el padró definitiu de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat
conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2018, que consta a
l’expedient, amb 451 contribuents i un import total de 5.825,00 euros.
Atès que no s’han pogut ultimar a temps certes tramitacions entre aquest Ajuntament
i l’Organisme de Gestió Tributària per a poder procedir aquest últim a la recaptació
de l’esmentada taxa, és convenient procedir a dita recaptació directament per part de
l’Ajuntament de Font-rubí aquest exercici 2018, en base a l’acord cinquè del punt
segon aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de setembre de 2017, de
reserva de facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’advocar de forma
expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte
d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de
distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el càrrec del padró de la taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local,
apartat conservació i neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2018, que consta
a l’expedient, que conté 451 contribuents i un import total de 5.825,00 euros.
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Segon.- Facultar als serveis econòmics municipals per a la recaptació de
l’esmentada taxa, de conformitat amb la reserva de facultats i amb el calendari fiscal
aprovat.
Tercer.- Comunicar aquest acord als serveis econòmics municipals per a què
procedeixin a la comptabilització de la corresponent fase del procediment sobre drets
i ingressos municipals.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES
DIVERSES.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses:
- Adquisició placa matrícula tractor municipal;
- Adquisició altaveu per a l’ordinador del despatx cultura;
- Assessorament jurídic administratiu;
- Reparació enllumenat públic de les Casetes d’en Raspall;
- Transport grava per l’arranjament dels camins veïnals;
- Adquisició plaques i trofeus Cross Escolar 02-12-2018;
- Suport de monitoratge a la llar d’infants;
- Adquisició material per al servei municipal d’aigües;
- Treballs amb la retro-excavadora, per a reparar les averies de la xarxa municipal d’aigües;
- Adquisició cadena moto serra;
- Adquisició fixador mural - grafiti Casal joves;
- Fer maquetes en forma de V amb motius del Vinòleum;
- Regal als guanyadors del concurs de fotogràfica de la Fira Vinòleum (dos vals de 15 euros
per al 1r i 2n classificat del concurs);
- Adquisició de material per a la llar d’infants;
- Reparació d’una avaria de caldera dels vestuaris de la pista poliesportiva;
- Reparació d’una avaria de caldera de l’Escola Font-Rúbia;
- Reparació d’avaries de l’enllumenat públic de la plaça de les Casetes i de Can Rovireta;
- Reparació d’una avaria de la cuina de l’Escola Font-Rúbia.
- Adquisició d’ornaments de nadal (arbres, Nadales i altres) per a l’Ajuntament i el Centre
Recreatiu;
- Adquisició de rodes per canviar les dels carrets de neteja de l’Escola Font-Rúbia;
- Fer i col·locar barana a la rampa i escales exteriors de Cal Cintet;
- Treballs de pintura a l’escenari del Centre Recreatiu;
- Treballs de poda dels arbres del municipi;
- Cable HDMI per a l’ordinador de l’Alcalde.
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Vist que, en data 11 de desembre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A
i D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses
inferiors a 3.006 euros.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a
les corresponents aplicacions pressupostàries:
Despesa
Subministraments – Recanvi
maquinària
Subministraments - Altaveu
Serveis - Assessorament
Serveis - Enllumenat C/ Les
Casetes
Serveis – Transport grava
Serveis – Transport grava
Serveis – Transport grava
Subministraments – Cross escolar
Subministraments – Llar d’infants
Subministraments – Material divers
aigües
Serveis – Manteniment aigües
Subministraments- Motoserra
Subministraments- Casal joves
Subministraments- Fira Vinòleum
Subministraments- Fira Vinòleum
Subministraments- Material Llar
d’Infants
Serveis – Vestuaris Pista
Poliesportiva
Serveis – Escola Font-Rúbia

Proveïdor
EMMS, S.A.
(CIF A08191652)
Morató centre comercial S.L.
(CIF B61538732)
M. J. G. B
Instal·lacions Font-Rubí , S.L.
(CIF B60762697)
Grues i materials MALLOL, S.L.
(CIF B64450141)
Grues i materials MALLOL, S.L.
(CIF B64450141)
Grues i materials MALLOL,S.L.
(CIF B64450141)
PDM GIFTS-J. R. P.
Esport i Lleure de l’Alt Penedès
(CIF B65026775)
Subministres a obres i terrenys S.L.
(CIF B59446252)
Construccions Joan Calix, S.L.
(CIF B61831848)
Motor Albet, S.L.
(CIF B60263738)
Comercial Rediva, S.A.
(CIF A08525388)
D. S. R.
Abacus, S.C.C.L.
(CIF B99485682)
Gràfiques Kerpe, S.L.
(CIF B62753736)
Instal.lacions Font-rubí, S.L.
(CIF B60762697)
Instal.lacions Font-rubí, S.L.
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Import total
9,26 €

Aplicació
pressupostària
454-21401

69,00 €

920-22002

508,20 €
167,68 €

920-22604
165-21004

163,35 €

454-21002

108,90 €

454-21002

108,90 €

454-21002

154,88 €
29,00 €

341-22609
326-22611

206,31 €

161-22116

280,00 €

161-21011

17,81 €

171-21305

23,06 €

337-21207

200,00 €
30,00 €

432-22619
432-22619

15,90 €

326-22611

113,22 €

337-21202

431,85 €

323-21202
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Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Serveis – Enllumenat públic
Serveis – Cuina Escola Font-Rúbia
Serveis – Enllumenat públic
Subministraments – Ornaments de
Nadal
Subministraments – Material Escola
Font-Rúbia
Subministraments – Cal Cintet
Serveis – Centre Recreatiu
Serveis – Poda arbres
Subministraments – Material
informàtic

(CIF B60762697)
Instal.lacions Font-rubí, S.L.
(CIF B60762697)
Reima Hoteleria, S.L.
(CIF B66463209)
Instal.lacions Font-rubí, S.L.
(CIF B60762697)
J. R. G.
Ferreteria Ustrell, S.L.
(CIF B59553974)
X. C. O.
Llopart Pintura i Decoració, S.L.
(CIF B66656919)
P. Ll. M.
Impacte Serveis Informàtics
Integrals, S.L.
(CIF B65130809)

268,96 €

165-21004

416,65 €

323-21302

167,68 €

165-21004

226,00 €

338-22613

33,57 €

323-22110

2.022,39 €
696,84 €

337-21207
330-21201

377,52 €
9,44 €

1531-21003
920-22002

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa d’import 452,00 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 161-21011, a favor de MONT. Y MANT. DEL
PENEDES, S.C.C.L. (CIF F58092495), aprovada per la Junta de Govern en sessió
de data 27 de novembre de 2018.
Quart.- Donar compte dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DIVUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 20:56 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.
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