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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’OCTUBRE DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 22 d’octubre 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. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:45 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora accidental 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.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de 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.
5. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. T. V. F. del servei de teleassistència
en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
6. Proposta d’autorització de la 40ena. edició de la mitja marató de l’Espirall pel
municipi de Font-rubí.
7. Proposta d’aprovació de la concessió de la llicència per a la tinença i la
conducció de gossos potencialment perillosos al Sr. A. D. L.
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8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 33/2018.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 21/2018.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 31/2019.
11. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió al contracte derivat
2015.05-D02 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.D01).
12. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius
(exp. 2015.02) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i
l’Associació Catalana de municipis i comarques (ACM).
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 1
d’octubre 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 CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal
per a l’organització d’una festa particular com s’especifica, amb la documentació
afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a
l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar la taxa corresponent per a l’ esmentada cessió, de conformitat amb
el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

R. G. G.

Festa
particular

12/10/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment
a continuació:
“Vist que, en data 1 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús d’una instal·lació municipal, la qual ja s’ha realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

J. M. M.

festa
particular

22/09/2019

Cal Cintet

Taxa
110,00 €

Fiança
50,00 €

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
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
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Peticionari
J. M. M.

Fiança
50,00 €

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.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. T. V. F. 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 7 d’octubre de 2019 i NRE 1293, la Sra. T. V. F., representada pel Sr. J. G.
F., 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 7
d’octubre de 2019, en el qual informa que la Sra. T. V. F. reuneix tots i cadascun dels
requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la
Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
86/2019, de 20 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta a la Sra. T. V. F. 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 7 d’octubre 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.
SISÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA 40ena EDICIÓ DE LA MITJA
MARATÓ DE L’ESPIRALL PEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“En data 30 de setembre de 2019 i amb el núm. de RE 1258, la regidoria d’esports
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, juntament amb l’Associació de Veïns de
l’Espirall, ha sol·licitat que, atès que el 17 de novembre de 2019 es durà a terme la
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40ena edició de la MITJA – MARATÓ L’ESPIRALL, que figura en el calendari oficial
de curses de llarga distància de Catalunya, la cursa pugui passar per la carretera
que travessa el terme municipal de Font-rubí i autorització per a tancar al trànsit dita
carretera.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a què el proper 17
de novembre de 2019 pugui dur a terme la 40ena edició de la prova atlètica MITJA –
MARATÓ L’ESPIRALL per la carretera que travessa el terme municipal de Font-rubí.
Segon.- Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a què el proper 17
de novembre de 2019 en motiu de la 40ena edició de la prova atlètica MITJA –
MARATÓ L’ESPIRALL pugui tancar al trànsit la carretera que travessa el terme
municipal de Font-rubí.
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament sol·licitant.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA PER
A LA TINENÇA i CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL
SR. A. D. L.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 3 d’octubre de 2019, el Sr. A. D. L. va presentar sol·licitud de la
Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, per a la
seva gossa BROWNIE de raça Doberman, al considerar-se classificat com a gos
potencialment perillós.
Atesa la regulació establerta per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de
Gossos Considerats Potencialment Perillosos; l’article 3 i següents del Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos Considerats
Potencialment Perillosos; els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos;
els articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos així com l’Ordenança municipal
corresponent.
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Atès que l’interessat ha aportat la documentació necessària per a obtenir la
corresponent Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos.
Per tot això, vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia 86/2019, de 20 de juny de delegació de competències en la
Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar al Sr. A. D. L. la Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos, per a la tinença de la gossa denominada BROWNIE, de
raça Doberman. Aquesta llicència s’ha de renovar cada cinc anys, amb la finalitat de
comprovar que l’interessat continua complint els requisits que se li van exigir per a la
seva obtenció.
Segon.- Les obligacions que ha de complir el titular de la Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos són les que es detallen a
continuació:
-

-

-

-

El propietari de l’animal potencialment perillós té l’obligació d’identificar l’animal amb
un microxip.
El titular de la Llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre
d’Animals Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en què
hagi obtingut la Llicència corresponent.
La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que
la persona que els condueixi i controli porti a sobre la Llicència administrativa, i la
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals
Potencialment Perillosos.
Els gossos potencialment perillosos han de portar obligatòriament un morrió apropiat
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.
Han de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2
metres, sense que puguin portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. En cap
cas podrà ésser conduït per un menor de 18 anys.
Si l’animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o
qualsevol altre lloc determinat, hauran d’estar lligats, llevat que disposi d’habitable
amb la superfície, alçada i tancament adequat, per protegir a les persones o animals
que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.
La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini
de 48 hores des de que tingui coneixement dels fets.
La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal s’ha de comunicar al
Registre Municipal.
Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a una
altra, si és per un període superior a tres mesos o de manera permanent, s’han
d’efectuar les inscripcions oportunes en els Registres Municipals.
En els fulls registrals de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat
animal, expedit per l’Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de
malalties o trastorns que el facin especialment perillós.
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Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de la llicència per a la
tinença d’animals potencialment perillosos, per import de 30,00 euros, d’acord amb
l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
Quart.- Notificar aquests acords a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 33/2018.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 23 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar a la
Sra. R. LL. P. la llicència d’obres municipal (exp. 33/2018) per realitzar les obres
consistents en pavimentar el pati d’entrada de l’habitatge anomenat Cal Jan Llopet i
situat al barri Montjuic núm. 32 del 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 25 de febrer de 2019.
Atès que, en data 2 d’agost de 2019 i amb número de registre d’entrada 1083, la
Sra. R. LL. P., ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la
llicència d’obres exp. 33/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 7 d’octubre 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 23 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. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. R. LL. P. 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. 33/2018.
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Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics
municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
21/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. G. G. G., en representació
de TÉCNICAS E INGENIERÍA DE PROTECCIÓN, S.A.U., en data 6 de juliol de 2018
i amb núm. de RE 1097, per tal de reformar una nau interior realitzant les obres
consistents en la construcció d’un altell i la reforma d’una sala per a la construcció de
vestuaris, situada a la zona industrial de Can Manou del barri Grabuac s/n del
municipi de Font-rubí; segons projecte redactat una part per A2U ArquitecturaArquitectura Legal – Urbanisme signat per l’arquitecte J. S. R. A. i visat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. de visat 2018006506 i l’altra part per l’enginyer
industrial D. R. O.
Vist que posteriorment s’han realitzar diversos requeriments de documentació.
Vist l’informe de data 9 d’octubre de 2019 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora accidental, segons les dades
obrant en aquesta Corporació, de data 10 d’octubre de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i
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.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 21/2018, presentada per TÉCNICAS E
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN, S.A.U. per tal de reformar una nau interior
realitzant les obres consistents en la construcció d’un altell i la reforma d’una sala per
a la construcció de vestuaris, situada a la zona industrial de Can Manou del barri
Grabuac s/n del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

NOTA IMPORTANT:
Us informem que es responsabilitat del titular comunicar tots els canvis soferts a l’activitat
per tal de mantenir la llicència actualitzada.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 182.800,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 182.800,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 4.752,80 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.096,80 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 5.861,60 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 3.656,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (7,00 Tn): 150,00 € dipositat a
centre gestor autoritzat.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
31/2019.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. R. Ll. G., en representació
de XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A., en
data 17 de setembre de 2019 i amb núm. de RE 1192, per tal de realitzar les obres
consistents en la connexió de la fibra òptica entre la plaça de l’Ajuntament i la cruïlla
entre la BV2127 i el Camí de la Carrerada del municipi de Font-rubí; segons projecte
redactat i signat per l’enginyer tècnic D. V. D.
Vist l’informe de data 30 de setembre de 2019 de l’enginyer municipal FAVORABLE a
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora accidental, segons les dades
obrant en aquesta Corporació, de data 10 d’octubre de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i
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.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 31/2019 presentada per XARXA OBERTA
DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A., per tal de realitzar les
obres consistents en la connexió de la fibra òptica entre la plaça de l’Ajuntament i la
cruïlla entre la BV2127 i el Camí de la Carrerada del municipi de Font-rubí.
Condicions:
• S’obtindrà les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys
afectats.
• El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les
llicències o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades.
• Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació
aportada i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en les
obres autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació.
• Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran
d’acord amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats.
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• Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. S’haurà d’aportar un Pla de seguretat,
l’aprovació del Pla de seguretat i l’Assumeix d’un tècnic per a la Coordinació de Seguretat i
Salut.
• En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions
dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en
hores nocturnes.
• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua
potable i enllumenat públic) i aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions
necessàries en cas que existeixin altres serveis.
• Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa
soterrada de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord
amb que estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.
• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en qualsevol cas
les mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis
afectades.
• L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi els
itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com papereres, bancs, etc.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 14.880,44 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 14.880,44 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 386,89 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 89,28 €
PLACA: IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 476,17 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 297,61 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ
A L’ACORD MARC DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS (EXP. 2015.02) DEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza
l’ACM juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
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Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 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 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 8 de juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el
detall per lots que seguidament es relaciona:
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
Atès que en data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de conformitat
amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, des de l’any 2017, està adherit a l’Acord marc de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, (Exp.
2015.02) per un termini de dos anys i que cal renovar aquesta adhesió.
Donat que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en
relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Donat que l’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles
198.3 del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les
condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors,
designats pels membres del CCDL i de la resta d’entitats destinatàries de Catalunya
que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
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:
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Primer.- Que l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-iquatre mesos, des de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2021, prorrogable
a dos anys més.
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys,
prorrogable a dos més, amb l’empresa adjudicatària KONE ELEVADORES, SA en
les modalitat següents:
Tipus de manteniment
(Bàsic/semi-risc/tot risc)
Semi-risc

Tipus d’aparell
(interior/exterior/muntacàrregues)
Interior

Nombre
d’aparells
3

Preu/aparell-any (€)
757,22 €

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa corresponent per els
diferents exercicis, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 920-22713, 33022701 i 323-21302.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària KONE
ELEVADORES, SA.
Annex: Adjudicataris
Lot i Comarques incloses
LOT 1. Barcelonès i Baix Llobregat.
LOT 2. Maresme i Vallès Oriental.
LOT 3. Vallès Occidental.
LOT 4. Garraf, Alt Penedès i Anoia.
LOT 5. Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
LOT 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Garrotxa i Ripollès.
LOT 7. Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix
Camp i Priorat.
LOT 8. Segarra, Urgell, Pla de l’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià.
LOT 9. Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
LOT 10. Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cerdanya i Val d’Aran.

Empres adjudicatària
ASCENSORES ERSCE, SAU
CITYLIFT, SA
A.EMBARBA, SA
KONE ELEVADORES, SA
A.EMBARBA, SA
CITYLIFT, SA
ASCENSORES ERSCE, SAU
MARVI ASCENSORES, SL
MARVI ASCENSORES, SL
ASCENSORES ERSCE, SAU

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 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.D01).
La proposta presentada és la següent:
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“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
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
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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 va aprovar 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
del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a
l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a
la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació
del contracte derivat.
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

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- 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. 2015.05
D01).
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 i de conformitat amb el que s’estableix a la
Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05
D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir
de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou
mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
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Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

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 D02).
Preus del terme de potència:
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

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 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/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 marc de
subministrament d’energia elèctrica-, que s’imputarà dins el pressupost municipal de
l’any 2020.
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 G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona).”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

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

D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, dos
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta de contractació d’una actuació
i una altra sobre la ratificació d’una resolució de l’Alcaldia.
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 PER A LA FIRA
VINOLEUM DE FONT-RUBÍ 2019.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar la següent actuació
per a la Fira Vinoleum de Font-rubí 2019, d’acord amb l’informe emès pel Regidor de
Promoció Econòmica i Turisme de data 21 d’octubre de 2019:
- “Crom Acústics”, 20 d’octubre de 2019.
Atès que la contractació dels serveis proporcionats per serveis artístics de grups de
cantants (CPV 92312120-8) 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
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.
Atès que s’ha sol·licitat un pressupost a TOMÀS CARRASCO DORANTE en
representació de CROM ACÚSTICS, segons consta a l’expedient, per un import de
345,00 euros i 72,45 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 432-22619, corresponent a la Fira Vinoleum.
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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. 86/2019, de 20 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 Crom Acústics, amb l’empresa
TOMÀS CARRASCO DORANTE, per al dia 20 d’octubre de 2019, amb un cost total
de 556,60,00 euros, IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de 556,60 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 432-22619.
Tercer.- Notificar l’acord als interessats.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
NÚM. 150/2019.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 150/2019, de data 17 d’octubre, d’inici de
l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte de construcció d’un
edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, que tot seguit es transcriu:
“Vista la Memòria de l’Alcaldia justificativa de la contractació del servei de redacció del projecte de
construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de
Guardiola de Font-rubí, de data 17 d’octubre de 2019.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 17 d’octubre de 2019, sobre la insuficiència de
mitjans econòmics i tècnics d’aquest Ajuntament per a dur a terme la redacció del projecte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la memòria de
justificació de la necessitat de contractació del servei, es proposa l'adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò
que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
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HE RESOLT:
PRIMER.- Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte i de la direcció
de l’obra de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya núm. 24
de Guardiola de Font-rubí.
SEGON.- Justificar la celebració del contracte per la insuficiència de mitjans personals tècnics propis
per a poder dur a terme la redacció del projecte des de la pròpia Corporació i per l’interès municipal
en poder disposar d’habitatges d’ús social per a gent gran de Font-rubí. Resta acreditat que la
contractació esmentada mitjançant un contracte de servei és la forma més idònia i eficient de dur a
terme les finalitats de l’Ajuntament.
TERCER.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
QUART.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern, atesa la Resolució de l’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències.”

Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, i vist el que
preveuen els articles 114 a 118 del Reglament d'Organització, funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 150/2019, dictada en data 17
d’octubre de 2019, d’inici de l’expedient de contractació del servei de redacció del
projecte de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:13 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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