Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE FEBRER DE 2019

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 19 de febrer de 2019 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 la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i 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 20:29 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 modificació de la cessió d’ús d’una instal·lació municipal.
Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal.
6. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la
cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. D. M. O.
7. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la
cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. P. J. G.
8. Proposta de cessió d’ús d’una bústia al Barri Els Pujols.
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9. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. N. C. P. del servei de
Teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor
Televida - Serveis Sociosanitaris.
10. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. R. Ll. Ll. del servei de
Teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor
Televida-Serveis Sociosanitaris.
11. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn dels avals de
l’expedient de llicència d’obres núm. 25/2016.
12. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 01/2016.
13. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió als acords marc del
servei d’assegurances (exp. 2015.04) i el servei de mediació d’assegurances
(exp. 2015.01) i del servei d’assegurances de danys a edificacions i
instal·lacions (exp. 2017.06) del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
14. Proposta d’aprovació inicial del Pla d’Ocupació 2019/2020 de l’Ajuntament de
Font-rubí de millora de l’ocupabilitat.
15. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament d’aliments per
a la llar d’infants municipal Els Pinells (exp. M05-2019 i G48/2019).
16. 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 5 de
febrer de 2019, 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 I MATERIAL
MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
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“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i
material municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus
que s’hi especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució 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 i material municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
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

M. E. G. P.

Festa particular

25/05/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. G. B.

Festa particular

03/03/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

M. M. G.

Festa particular

23/02/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

F. D. R.

Festa particular

9/02/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

M. P. M.

Festa particular

16/02/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. R. M.

Festa particular

16/03/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

R. M. C. A.

Festa particular

22/02/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

Celler C. C.

Festa particular

15/02/2019

Material municipal

18,00 €

0,00 €

M. P. A.

Festa particular

15/02/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS D’UNA
INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de
febrer de 2019, es va autoritzar la cessió d’ús del local de Cal Cintet a favor del Sr. J.
V. A., per a celebrar-hi una festa particular el dia 9 de febrer de 2019.
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Vista la instància presentada en data 4 de febrer de 2019 (RE 166) pel Sr. J. V. A.,
manifestant que per motius personals no poden fer ús d’aquest espai municipal en la
data autoritzada i, per tant, sol·licita una nova cessió del local per al proper dia 17 de
març de 2019.
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.- Anul·lar la cessió d’ús de Cal Cintet autoritzada per al dia 9 de febrer de
2019 i acordar una nova cessió per al proper 17 de març de 2019 a favor del Sr. J. V.
A., per a celebrar-hi una festa particular.
Segon.- Comunicar aquest acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en data 5 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

O. M. B.

festa particular

02/02/2019

Local Cal Cintet

Taxa
220,00 €

Fiança
100,00 €

Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del
reglament.
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del local
de Cal Cintet:
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Peticionari
O. M. B.

Fiança
100,00 €

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL SR. D. M. O.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 27 de
desembre de 2018, es va autoritzar a favor del Sr. D. M. O. la cessió d’ús de Cal
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 26 de gener de 2019.
Atès que, en data 30 de gener de 2019, es va comprovar que l’estat en què s’havia
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè estava molt brut.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon
estat, i en el cas de la cessió d’ús al Sr. D. M. O. no es van complir les condicions.
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost de 50,00 euros en
concepte de la neteja efectuada, motiu pel qual no se li retornarà l’import total de la
fiança dipositada.
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.- Aprovar la liquidació al Sr. D. M. O. de les despeses que ha hagut de
sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer de
Cal Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 26 de gener 2019 i que
ascendeix un total de 50,00 €.
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva
confiscació parcial per import de 50,00 euros.
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Tercer.- Procedir al retorn de 50,00 euros al Sr. M., en concepte de la resta de la
fiança dipositada i no confiscada.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL SR. P. J. G.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 23 de
gener de 2019, es va autoritzar a favor del Sr. P. J. G. la cessió d’ús de Cal Cintet
per a realitzar-hi una celebració particular el dia 19 de gener de 2019.
Atès que, en data 23 de gener de 2019, es va comprovar que l’estat en què s’havia
deixat el local de Cal Cintet no era correcte perquè es van trobar cremades en una
taula.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon
estat, i en el cas de la cessió d’ús al Sr. P. J. G. no es van complir les condicions.
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost de 100,00 euros en
concepte de la restauració de la taula malmesa amb cremades, motiu pel qual no se
li retornarà l’import de la fiança dipositada.
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.- Aprovar la liquidació al Sr. P. J. G. de les despeses que ha hagut de
sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer de
Cal Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 19 de gener 2019 i que
ascendeix un total de 100,00€.
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació
total de 100,00 euros.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA AL BARRI DE ELS
PUJOLS.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“Vista la sol·licitud formulada per GEDI Gestió i Disseny, representada per la Sra. O.
O. V. com a directora del centre d’acollida l’Illot Gran, en data 11 de febrer de 2019 i
amb núm. de registre d’entrada 206, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús
d’una bústia al mòdul situat al barri de Els Pujols.
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. 13 de propietat municipal al mòdul instal·lat al
barri de Els Pujols, a GEDI Gestió i Disseny per rebre el correu postal a l’Illot Gran.
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 als interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. N. C. P. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“En data 4 de febrer de 2019 i NRE 159, la Sra. N. C. P. ha sol·licitat en aquesta
Corporació el servei de teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 4
de febrer de 2019, en el qual informa que la Sra. N. C. P. reuneix tots i cadascun
dels requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la
Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
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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, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta a la Sra. N. C. P. del servei de teleassistència, en la modalitat
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí,
de data 4 de febrer de 2019.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, l’Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta Junta
de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu
tractament i votació.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. R. LL. LL. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada és la següent:
“En data 6 de febrer de 2019 i NRE 182, la Sra. R. LL. LL. ha sol·licitat en aquesta
Corporació el servei de teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 4
de febrer de 2019, en el qual informa que la Sra. R. LL. LL. reuneix tots i cadascun
dels requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la
Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta a la Sra. R. Ll. Ll. del servei de teleassistència, en la modalitat
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí,
de data 4 de febrer de 2019.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció de l’Alcalde.
El Sr. Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
I RETORN DELS AVALS DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM.
25/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. M. T. D.
i la Sra. M. F. M., en data 6 de juny de 2016, van sol·licitar llicència d’obres majors
(exp. 25/2016), per realitzar les obres consistents en la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Camí de Llitrà núm. 11 del barri Grabuac del
municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data
28 de juny de 2016, va concedir la corresponent llicència d’obres majors. En data 20
de juny de 2017 van sol·licitar l’ampliació d’aquesta llicència d’obres majors per tal
de canviar la situació i dimensions del dipòsit de GLP i del dipòsit d’aigües pluvials
previstos al projecte i que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 10
d’octubre de 2017 va aprovar.
Atès que una de les condicions d’aquesta llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 20.979,76€ i la fiança de
residus de la construcció i demolició per un import de 3.386,65 €, el qual va ser
ingressat al compte corrent de la Corporació en data 29 de juny de 2016; i 154,09€
corresponent a l’aval de garantia de l’ampliació de la llicència d’obres, el qual es va
ingressar el 2 de novembre de 2017.
Atès que, en data 6 de febrer de 2019 i amb número de registre d’entrada 184, el Sr.
MIQUEL TREJO DOMÍNGUEZ ha presentat instància sol·licitant llicència de primera
ocupació i devolució dels avals dipositats de l’esmentada obra.
Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe favorable, en data 14 de
febrer de 2019, a la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat
que l’obra s’ajusta al projecte tècnic presentat per la interessada en aquest
Ajuntament de Font-rubí, i aprovat en la Junta de Govern celebrada en data 28 de
juny de 2016 i 10 d’octubre de 2017. Per tot això, proposa a la Corporació la
concessió de la llicència de primera ocupació i la devolució de l’aval de les obres
dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 20.979,76 € i 154,09 € i la
fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de
3.386,65 €.
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Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 14 de febrer de 2019.
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents
al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en
sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant
Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, de delegació de
competències, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, els següents
acords:
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer Camí
de Llitrà núm. 11 del barri de Grabuac del municipi de Font-rubí; sol·licitada pel Sr.
M. T. D. i la Sra. M. F. M., d'acord amb la documentació presentada, salvant el dret
de propietat i sense perjudicis a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa:

Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme de l’any 2019. Pel que fa al punt e de l’article 6è – Quota tributària. Article 6è.
Quota tributària
1.e) Llicències de primera ocupació, el 0,1% del pressupost de referència actualitzat.
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 881.970,96€
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT: 1.048.988,14€
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2019): 1.088.849,69€
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT):
1.088,85€

Tercer.- Aprovar la devolució al Sr. M. T. D. i la Sra. M. F. M. de l’aval dipositat en
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 20.979,76 € i 154,09 €
(ampliació) i de la fiança de residus de la construcció i demolició per import de
3.386,65 €, corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 25/2016.
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics
municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 1/2016.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Atès que, en data 26 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a
l’empresa ROS MARINA VITICULTORS, S.L. la llicència d’obres municipal (exp.
1/2016) per realitzar les obres consistents en la construcció d’un muntacàrregues,
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col·locació d’una tolva, obrir obertura en façana i col·locació de finestra al celler
ubicat al polígon 13 parcel·la 20 del barri les Cases Noves al municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, i la fiança de residus
de la construcció i demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats
al compte corrent de la Corporació en data 2 de febrer de 2016.
Atès que, en data 5 de febrer de 2019 i amb número de registre d’entrada 180, el Sr.
J. C. M., en nom i representació de ROS MARINA VITICULTORS, S.L., ha presentat
instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència d’obres exp. 1/2016,
ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 7 de febrer de 2019, 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 26 de gener de
2019, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 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 la devolució a l’empresa ROS MARINA VITICULTORS, S.L. de
l’aval dipositat en concepte de garantia dels serveis municipals per import de 120,00
€, i de fiança de residus de la construcció i demolició per import de 150,00 €,
corresponents a l’expedient de llicència d’obres núm. 1/2016.
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.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP.
2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) I DEL
SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS
(EXP. 2017.06) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
(CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
La proposta presentada és la següent:
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“Antecedents.1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats
locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes
del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la
contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments
i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Servei de pòlisses d’assegurances
2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant
procediment obert amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la
Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de
contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i
resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de
2015, va aprovar adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots, per un període de dos anys amb efectes des l’1
de gener de 2016, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura
del corresponent contracte en data 30 de desembre de 2015:
- Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
- Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
- Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España
- Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor
de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot, actualment
cedit, de conformitat amb els antecedents que seguidament es relacionen a favor
d’AIG Europe Limited Sucursal en España.
- Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España.
3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la
cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord
marc, pel que fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es
subrogués, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzantse la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
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4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de
novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte
d’acord amb el Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de
Contractació, va ser aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un
període addicional de 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a
les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots
3 i 5 adjudicats a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE i al seu lot 7
adjudicat a l’entitat ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de
desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries.
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de
desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu
lot 2, adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un
període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a
les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, així com la modificació prevista al
PCAP d’aplicació consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al
50% addicional en relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment
d’entitats destinatàries adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de
desembre de 2018.
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de
desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte
d’acord amb el seu Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6
de l’Acord, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, a favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la
seva pròrroga per un període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de
gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que
es formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.
En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a
l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació
disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1,
adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y
RESGUARDOS, per un període addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1
de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de març de 2018.
5.- Finalment, havent-se tramitat la licitació de l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al
perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels
TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL
mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de
març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys
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a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos
mesos a partir de l’1 de març de 2018, formalitzant-se les esmentades actuacions
mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 17 d’abril de 2018.
Servei de mediació d’assegurances
6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la
corresponent licitació mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats de
conformitat amb el que determina el TRLCSP i resta de normativa concordant
aplicable, s’acordà adjudicar a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados
Correduria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01),
d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta
entitat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015,
formalitzant-se les citades actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el
corresponent contracte.
7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la
cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil
Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la
subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del CCDL en relació amb tots els
drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre
efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent
procediment a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una
Resolució en virtut de la qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga,
per un període addicional de 12 mesos més, en els mateixos termes i condicions que
es venia prestant el servei, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de
novembre de 2017.
9.- L’Ajuntament de Font-rubí es va adherir a l’acord Marc del servei d’assegurances
(Exp.2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (Exp.2015.01) el 12/07/2016;
el 29/05/2018 es va portar a terme l’adhesió al nou acord Marc que incloïa el servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (Exp.2017.06).
10.- L’Ajuntament de Font-rubí està interessat en incorporar l’adhesió a la pòlissa de
Defensa Jurídica i Reclamació de Danys i a actualitzar les existents.
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Fonaments jurídics
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als
seus efectes i extinció pel dret privat.
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova 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.
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels
Acords marc.
D’acord amb l’article 53.1 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.
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 l’adhesió de l’ AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ a l’Acord marc del
servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la
condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’ AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ a l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04) i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
(_X_) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España.
(_X_) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España.
(_X_) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a
favor de la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España.
(_X_) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España.
Tercer.- Aprovar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ a l’Acord marc del
servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i
instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad
Unipersonal.
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Quart.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció
per part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Cinquè.- Establir la vigència indefinida de totes les adhesions i pòlisses fins que
l’entitat Ferrer & Ojeda deixi de tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.
Sisè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º,
08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona),
així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Setè.- Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les
pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui
anul·lar les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’OCUPACIÓ
2019/2020 DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE MILLORA DE
L’OCUPABILITAT.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018,
va aprovar el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de
Font-rubí un ajut econòmic de 28.281,63 euros.
Vist el Pla d’ocupació 2019/2020 de l’Ajuntament de Font-rubí, elaborat per la
Regidoria de Recursos Humans, que pretén fomentar l’ocupació local i alhora donar
solució a la necessitat d’aquesta Corporació de dur a terme una contractació
temporal pels tràmits administratius del servei municipal d’aigua i per a donar suport
als serveis econòmics.
Per tot això, i en virtut de la Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla d’Ocupació 2019/2020 de l’Ajuntament de Font-rubí, elaborat
per la Regidoria de Recursos Humans, que comportarà la contractació d’una
persona per a donar suport al servei municipal d’aigua i als serveis econòmics
municipals.
Segon.- Publicar el Pla d’Ocupació 2019/2020 de l’Ajuntament de Font-rubí a la
pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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Tercer.- Obrir un procés selectiu reduït, consistent en publicar un anunci en la
pàgina web municipal i en el tauler d’edictes, i que s’efectuï una ronda d’entrevistes
amb les persones interessades, per tal de fer una proposta de valoració del millor
candidat/a possible per ocupar aquest lloc de treball.”
ANNEX
PLA D’OCUPACIÓ 2019/2020 DE FONT-RUBÍ DE MILLORA DE
L’OCUPABILITAT
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018,
va aprovar el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de
Font-rubí un ajut econòmic de 28.281,63 euros.
El municipi de Font-rubí té certa població aturada i per tal de fomentar l’ocupació
local i, al mateix temps donar solució a la necessitat de l’Ajuntament, es pretén dur a
terme una contractació temporal pels tràmits administratius del servei municipal
d’aigua i per a donar suport a gestions comptables.
Per tal d’accedir al lloc de treball caldrà que es compleixi com a requisit obligatori el
següent:
- Ser persona aturada inscrita a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya
(SOC) amb anterioritat a la presentació de la instància , ser major de 40 anys, així
com els requisits específics que s’indiquen més avall. Si no es compleixen, es
quedarà exclòs del procés selectiu.
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A continuació s’especifica el lloc de treball a cobrir:
• Un/a administratiu/va per a donar suport al servei municipal d’aigua i als
serveis econòmics.
Tasques:
- Atendre les reclamacions i averies, consultes, ... dels ciutadans.
- Tràmits d’alta, baixa i modificacions de les pòlisses.
- Comunicació i gestió amb l’Organisme de Gestió Tributària (OGT).
- Quadrar extractes bancaris.
- Tramitar comandes.
- Tramitar factures: comprovar-les, registrar-les i comptabilitzar-les.
El període del contracte és de l’1 d’abril de 2019 al 31 de desembre de 2020, a
jornada complerta i la remuneració és de 1.140,00€ bruts mensuals.
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Per a poder participar en la convocatòria per ocupar el lloc de treball abans
esmentat, els participants hauran de reunir els següents requisits:
A) Requisits específics del lloc de treball:
- Disposar del graduat escolar;
- Dominar els programes informàtics habituals per a
administratives;
- Experiència com a administratiu/va o auxiliar administratiu/va.
B) Mèrits i puntuació:
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 2 punts;
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 8 punts;
- Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts.

tasques

o Documentació a aportar:
- Currículum vitae;
- Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG;
- Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional.
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINELLS (EXP. M05-2019 I G48/2019).
La proposta presentada davant de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Atès que és necessària la contractació de subministrament d’aliments per a prestar
el servei de menjador de la llar d’infants municipal Els Pinells, així com la ingesta de
fruita a l’hora d’esmorzar.
Atès que s’ha sol·licitat un pressupost, segons consta a l’expedient, a A. N. G., que
ha presentat la següent oferta:
• 3,74 euros i 0,374 euros d’IVA per cada menú;
• 451,92 euros i 18,08 euros d’IVA de la fruita que es preveu per a tot l’any.
Donat que l’empresa a la qual s’ha demanat el pressupost és la que també
subministra l’alimentació de l’escola Font-rúbia i que, els dies que aquesta romangui
tancada, A. N. G. no podrà proveir a la llar d’infants dels aliments necessaris, s’ha
sol·licitat un altre pressupost per a poder cobrir el subministrament durant les
jornades festives de l’escola, segons consta a l’expedient, a A. Mª G. F., que ha
presentat la següent oferta:
• 4,18 euros i 0,42 euros d’IVA per cada menú.
Atès que, en data 14 de febrer de 2019, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
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alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 14 de febrer de 2019, 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 ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el subministrament d’aliments per al servei de menjador de la
llar d’infants municipal Els Pinells a A. N. G. i a A. Mª G. F., per un import màxim
anual de 12.500,00 euros, els quals, atès que l’alimentació a subministrar té diferent
tant per cent d’IVA, queden repartits de la següent manera:
• 451,92 euros i 18,08 euros d’IVA destinats per a la fruita (IVA del 4%)
• 10.936,36 euros i 1.093,64 euros d’IVA destinats als menús (IVA del 10%)
SEGON.- Establir que la durada del contracte és amb efectes de l’1 de gener fins el
31 de desembre de 2019.
TERCER.- Aprovar l’import total de 12.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 326-22617 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.

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

Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:07 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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