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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE GENER DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 14 de gener de 2020 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el
Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat
i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:35 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.
5.
6.
7.
8.

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 i material municipals.
Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 17/2019.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 39/2019.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 7/2020.
Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la
llicència d’obres núm. 44/2019.
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9. Proposta de contractació dels serveis artístics per al XXII Cicle de Cava Jazz
de Guardiola de Font-rubí 2020 (exp. M01-2020 i G5/2020).
10. Proposta de contractació del servei de sonorització del XXII Cicle de Cava
Jazz de Guardiola de Font-rubí 2020 (exp. M02-2020 i G11/2020).
11. Proposta d’adjudicació del contracte del servei de redacció dels projectes 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.
12. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de
desembre 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:
“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
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions 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.
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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. M. G.

Festa particular

25/01/2020

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

J. V. A.

Festa particular

04/01/2020

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

A. D. D.

Material municipal

31/12/2019

13 cadires + 1 taula

6,90 €

0,00 €

M. G. A.

Festa particular

13/02/2020

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment
a continuació:
“Vist que, en data 19 de novembre i 3 i 17 de desembre de 2019, la Junta de Govern
Local va aprovar al punt tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals
les següents cessions ja s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions

Taxa

Fiança

S. V. C.

Festa particular

14/12/2019

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

A. R. F.

festa particular

23/12/2019

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

E. G. L.

festa particular

24/12/2019

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

J. V. T.

festa particular

26/12/2019

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

S. G. R.

festa particular

21/12/2019

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Vist que en aquestes cinc cessions, un cop ha finalitzat el seu ús s’ha comprovat que
el local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del
reglament.
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:
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Primer.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari
S. V. C.
A. R. F.
E. G. L.
J. V. T.
S. G. R.

Fiança
50,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €

Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 17/2019
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. I. B., en nom i
representació d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., en data 17 de desembre de 2019 i
amb núm. de RE 1673, per tal de realitzar les obres consistents en canviar 108m² de
paviment de gres ceràmic interior dels magatzems existents a la finca situada al barri
l’Avellà núm. 4 del municipi de Font-rubí; segons referències cadastrals
3889302CF8838N0001OA i 3889303CF8838N0001KA.
Vist l’informe de data 2 de gener de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia 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 allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 17/2019,
presentada per l’empresa HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., per tal de realitzar les obres
consistents en canviar 108m² de paviment de gres ceràmic interior dels magatzems
existents a la finca situada al barri l’Avellà núm. 4 del municipi de Font-rubí.
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Condicions de la llicència d’obres majors, caldrà:
Previ a l’inici de les obres, caldrà aportar el corresponent informe favorable o d’autorització
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de Carreteres de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

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 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. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de
llicència d’obres.

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.916,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 2.916,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 75,82 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 120,82 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
39/2019.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. J. C. S., en data 11 de
novembre de 2019 i amb núm. de RE 1451, per tal de realitzar les obres consistents
en refer un paviment existent a l’interior de dues granges (d’uns 1.700m²) situades al
polígon 49 parcel·la 46 del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
08084A049000460000OP.
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

Vist l’informe de data 2 de gener de 2020 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 9 de gener de 2020.
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. 39/2019, presentada pel Sr. J. J. C. S., per
tal de realitzar les obres consistents en refer un paviment existent a l’interior de dues
granges (d’uns 1.700m²) situades al polígon 49 parcel·la 46 del municipi de Fontrubí.
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 haurà de donar compliment a allò establert en
el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres es portarà a abocador autoritzat
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 11.000,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 11.000,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 286,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 66,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 364,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable amb un mínim de
120€): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150,00 € aval mínim)
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
7/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. G. S., en data 7 de
gener de 2020 i amb núm. de RE 10, per tal de realitzar les obres de reparació dels
murs laterals de la porta d’entrada exterior consistents en fer dos murs de bloc de
0,80m i part superior de tanca fins a 1m, a la finca situada al barri Grabuac núm. 20
del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 08084A020000070000OB.
Vist l’informe de data 8 de gener de 2020 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 9 de gener de 2020.
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. 7/2020, presentada pel Sr. J. G. S., per tal
de realitzar les obres de reparació dels murs laterals de la porta d’entrada exterior
consistents en fer dos murs de bloc de 0,80m i part superior de tanca fins a 1m, a la
finca situada al barri Grabuac núm. 20 del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
D’acord amb l’art.140 – Tanques, de les vigents Normes Subsidiàries de planejament,
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en
data 18 d’octubre de 2000, les tanques de les finques es construiran de forma que no
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agredeixin el medi rural on s’emplacen i en cas que la tanca segueixi l’alineació d’un camí
públic, qualsevol punt d’aquesta estarà a 4 metres, en els camins de la xarxa bàsica, i 3,5 m,
en la resta com a mínim, de l’eix del camí, seran d’obra massissa (amb acabats de pedra del
país, obra o bloc de formigó vist, o arrebossat) fins a 0,50 metres d’alçada, i amb materials
calats fins a 1,50 m.

OBSERVACIONS:
-

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

-

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

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 230,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 450,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 11,70 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 61,70 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 44/2019.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“En data 9 de desembre de 2019 i amb núm. de RE 1627, el Sr. A. I. B. en nom i
representació d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. va sol·licitar l’adequació d’un edifici
destinat a un espai de recepció del celler situat al magatzem annexa a la finca
situada al barri l’Avellà núm. 4 al municipi de Font-rubí.
En data 3 de gener de 2020 i amb NRE 5, el Sr. A. I. B. en nom i representació
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A va presentar un escrit en aquesta Corporació
comunicant que no es durien a terme les obres sol·licitades i que es procedís a
l’arxivament d’aquest expedient LUM 44/2019.
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 9 de gener de 2020, on exposa que
ha constatat en visita de comprovació realitzada que les obres no han estat
realitzades.
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i atesa 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.- Declarar a l’empresa HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. desistit del procediment
de concessió de llicència d’obres exp. núm. 44/2019, sense que això comporti la
renúncia dels drets que li puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Aprovar la liquidació del següent tribut:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 22.698,22 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 22.698,22 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): - €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (50% de la taxa (0,6%)): 68,10 €
D’acord amb el punt 3 de l’art.6.- Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 – TAXA
PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA
D’URBANISME, caldrà abonar la quantitat de 68,10 € (50% de la taxa (0,6%)).
Article 6.- Quota tributària. 3. En cas de que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la
finalització del procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives
de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia,
les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen en els apartats anteriors,
sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.

Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos
pertinents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ARTÍSTICS PER AL
XXII CICLE DE CAVA JAZZ DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar els serveis artístics
de diferents grups de jazz per a les següents actuacions del XXII Cicle de Cava Jazz
2020, els dies 18 de gener, 15 de febrer, 18 d’abril i 23 de maig; d’acord amb
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l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data
8 de gener de 2020.
Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de
músics i d’orquestres (CPV 92312100-2) 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.
Vistes les següents ofertes presentades:
- THINK (Aretha Franklin Tribute): 2.300,00 euros i 483,00 euros d’IVA;
- Marc Ferrer Trio & Marian Barahona : 1.250,00 euros i 125,00 euros d’IVA;
- Monique Makon & the Soul Titoo’s: 1.078,00 euros i 226,38 euros d’IVA;
- Jazzcare All Stars (tribut a Louis Armstrong): 1.700,00 euros i 357,00 eros
d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a una despesa total de
6.328,00 euros i 1.191,38,00 euros d’IVA en l’aplicació pressupostària 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 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 dels següents serveis artístics per al XXII Cicle de
Cava Jazz 2020:
Lot 1: Actuació del grup musical “THINK (Aretha Franklin Tribute)”, amb l’empresa
BARCELONA ANIMACIÓ, S.L., amb NIF: B59747980 per al dia 18 de gener de
2020, amb un cost de 2.300,00 euros i 483,00 euros d’IVA.
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Lot 2: Actuació del grup musical “Marc Ferrer Trio & Marian Barahona”, amb
l’empresa MARC FERRER ESTEVE, amb NIF: 79275948P, per al dia 15 de febrer
de 2020, amb un cost de 1.250,00 euros i 125,00 euros d’IVA.
Lot 3: Actuació del grup musical “Monique Makon & the Soul Titoo’s”, amb l’empresa
TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT S.L, amb NIF: B60714599, per al dia 18
d’abril de 2020, amb un cost de 1.078,00 euros i 226,38 euros d’IVA.
Lot 4: Actuació del grup musical “Jazzcare All Stars (tribut a Louis Armstrong)”, amb
l’empresa JOAQUIM CARRERAS I BORRÀS (BOLOS PRODUCCIONS), amb NIF:
39113179T, per al dia 23 de maig de 2020, amb un cost de 1.700,00 euros i 357,00
euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import total de 7.519,38
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609.
Sisè.- Notificar l’acord als interessats.
Setè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Vuitè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ DEL
XXII CICLE DE CAVA JAZZ 2020 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de
sonorització per a quatre esdeveniments/actuacions que es duran a terme dins del
XXII Cicle de Cava Jazz 2020, els dies 18 de gener, 15 de febrer, 18 d’abril i 23 de
maig; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i
Agermanament de data 9 de gener de 2020.
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba
regulada als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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.
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Vista l’oferta presentada pel Sr. Alberto Redondo Sánchez, ARTENVIU, pel que fa al
servei de sonorització de quatre actuacions del XXI Cicle de Cava Jazz que inclou un
equip de so, el muntatge i desmuntatge, transport i un tècnic de so, que ascendeix a
450,00 euros més IVA per a cada actuació, el que suposa una despesa de 1.800,00
euros i 378,00 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Contractar amb Alberto Redondo Sánchez, ARTENVIU, el servei de
sonorització de quatre actuacions del XXII Cicle de Cava Jazz que inclou un equip
de so, el muntatge i desmuntatge, transport i un tècnic de so, per un import total de
1.800,00 euros i 378,00 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 2.178,00 euros
(IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609.
Tercer.- Notificar l’acord a l’ interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ DELS
PROJECTES 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.
La proposta presentada és la següent:
“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.
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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.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora, en data 17 d’octubre.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 150/2019, de 17 d’octubre, per la que es va
resoldre 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. Dita resolució va ser
ratificada per la Junta de Govern, en sessió de data 22 d’octubre de 2019.
Vist que es van incorporar a l’expedient, en data 28 d’octubre de 2019, el Plec de
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la present contractació.
Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora en data 29 d’octubre
de 2019.
Atès que, en data 29 d’octubre de 2019, la Junta de Govern aprova l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de redacció del
projectes i direcció de l’obra de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a
gent gran, convocant la seva licitació.
Vist que, en data 30 de novembre de 2019, es va publicar en la Plataforma de
contractació pública l’anunci de licitació del contracte.
Atès que les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les
que es relacionen a continuació:
Denominació social

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

Isabel Bennasar & Corina
Dindareanu, arquitectes

15/11/2019

16:36:20

2019-E-RC-1485

Taller SAU, SLP

19/11/2019

11:25:42

2019-E-RC-1497

Gar Arquitectura, SLP

24/11/2019

19:33:37

2019-E-RC-1525

3At arquitectura, SCP

25/11/2019

14:43:43

2019-E-RC-1536

Vilella Gomis, UTE

25/11/2019

18:14:59

2019-E-RC-1538

Baena
Casamor
Arquitectes BCQ, SLP

26/11/2019

10:44:41

2019-E-RC-1542

Riera i Albà Arquitectura,
SLP

26/11/2019

12:43:59

2019-E-RC-1545
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Activitats arquitectòniques,
SLP

26/11/2019

13:24:29

2019-E-RC-1547

Jordi Galtés Rovira

26/11/2019

18:05:52

2019-E-RC-1549

Col·lectiu Brusi, SLP

26/11/2019

20:10:52

2019-E-RC-1554

Vidal i Solanes arquitectes
societat civil professional

26/11/2019

23:59:11

2019-E-RC-1555

Vistes les dues actes de la Mesa de Contractació, de data 2 de desembre de 2019,
la primera d’obertura del sobre 1 i la segona d’obertura del sobre 1B.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 9 de desembre de 2019, de
valoració sobre les ofertes avaluables mitjançant criteris sotmesos a judici de valor
presentades per les empreses licitadores.
Vist que la Mesa de Contractació, en la seva reunió de 9 de desembre de 2019, va
donar a conèixer la valoració efectuada per l’arquitecta de les ofertes avaluables
mitjançant criteris sotmesos a judici de valor, que és la següent:

Atès que, d’acord amb l’apartat H.1 s’estableix com a llindar mínim de qualitat
l’obtenció de 20 punts en la proposta avaluable amb criteris sotmesos a judici de
valor i que, per tant, les ofertes que no obtinguin un mínim de 20 punts en la
proposta tècnica, seran rebutjades en estimar-se qualitativa i tècnicament
insuficients, procedint a l'exclusió del present procediment, la Mesa de contractació
va acordar excloure de la licitació a l’empresa Riera i Albà Arquitectura, SLP i a
Jordi Galtés Rovira, per no obtenir la puntuació mínima exigida en el PCAP i, per
tant, no es va procedir a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de
fórmules o criteris automàtics.
Vist que, a continuació, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre 2,
classificà i avaluà les ofertes presentades mitjançant l’aplicació dels criteris
automàtics següents, d’acord amb l’apartat H.2 del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives particulars, i el resultat de la puntuació
obtinguda va ser el següent:
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Atès que la mesa de contractació acordà classificar les ofertes, per ordre decreixent,
d’acord amb la puntuació total obtinguda, que és la següent:
CRITERIS DE
VALORACIÓ
AUTOMÀTICA

CRITERIS DE
VALORACIÓ
SOTMESOS A JUDICI
DE VALOR

PUNTUACIÓ
TOTAL

UTE Villella Gomis

60,00

40

100,00

Taller Sau SLP.

56,93

40

96,93

55,39

40

95,39

Col·lectiu Brusi, SLP

55,39

40

95,39

Activitats Arquitectòniques, SLP

54,84

40

94,84

Vidal i Solanes arquitectes, SCP

54,57

40

94,57

Baena
Casamor
BCP, SLP

54,04

40

94,04

Gar Arquitectura, SLP

52,67

40

92,67

3At Arquitectura, SCP

58,57

28

86,57

NOM EMPRESA

Isabel Bennasar &
Dindareanu, arquitectes

Corina

arquitectes

Finalment, la Mesa de Contractació va estimar que la proposició de l'empresa
licitadora UTE VILELLA GOMIS, que ha quedat seleccionada en primer lloc, podia
considerar-se incursa en presumpció d'anormalitat; i acorda requerir a l’empresa
UTE VILELLA GOMIS perquè justifiqui la seva oferta, al considerar-se incursa en
presumpció d’anormalitat. En data 12 de desembre de 2019, es du a terme la
notificació del requeriment de sol·licitud d’informació justificativa de l’oferta
presentada a UTE VILELLA GOMIS.
Vist que, en data 17 de desembre de 2019, les arquitectes Vilella i Gomis presenten
documentació justificativa de la seva oferta.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 19 de desembre de 2019, on
dona per justificada l’oferta presentada per UTE VILELLA GOMIS.
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Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 19 de desembre de 2019, de
proposta d’adjudicació del contracte a UTE VILELLA GOMIS i requeriment a
l’empresa proposada adjudicatària de la documentació justificativa prevista als PCAP
prèvia a l’adjudicació.
Atès que, en data 23 de desembre de 2019, es va requerir a UTE VILALLA GOMIS
la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte, i que, en data 30 de desembre
de 2019, la UTE VILELLA GOMIS presenta la documentació sol·licitada, incloent la
garantia definitiva.
Vista l’existència de consignació a l’aplicació 231.63200 del pressupost de la
Corporació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l’informe de la secretària
interventora, 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, i d’acord
amb 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.- Ratificar tots acords adoptats per la Mesa de Contractació en el present
procediment de contractació obert simplificat, els quals consten a les quatre actes
aixecades de les seves reunions, que consten a l’expedient i que es troben
publicades en el perfil de contractant.
SEGON.- Adjudicar el contracte de servei de redacció de projectes i direcció de
l'obra de construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'Av.
Catalunya 24, de Guardiola de Font-rubí, amb les condicions que figuren en la seva
oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, a UTE VILELLA GOMIS (S. V. N. ii Ma. R. G. N.) per un
import de 36.836,44 euros i 9.791,96 euros d’IVA.
TERCER.- Argumentar que són característiques i avantatges determinants pels
quals ha estat seleccionada l’oferta presentada per l’adjudicatari amb preferència a
les presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:
- Màxima puntuació amb l’experiència de l’equip de treball assignat a l’execució;
- Compromís a l’execució de les tres millores proposades;
- Millor oferta econòmica.
Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels dos licitadors exclosos són
les següents:
- Haver obtingut una puntuació inferior a 20 punts la seva proposta avaluable
amb criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb el que preveu l’apartat H.1
del quadre de característiques del PCAP.
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QUART.- Notificar el present acord a les empreses licitadores mitjançant notificació
electrònica i publicar la resolució d’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte, la qual s’efectuarà
en el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació.
CINQUÈ.- Requerir a UTE VILELLA GOMIS perquè presenti en aquest Ajuntament
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció (clàusula 9.3 PCAP i l’article 69 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic).
Si durant la tramitació del procediment i abans de la formalització del contracte es
produís la modificació de la composició de la UTE VILELLA GOMIS (S. V. N. i Ma. R.
G. N.), aquesta quedarà exclosa del procediment.
SISÈ.- Disposar la despesa per import de 46.628,40 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231.63200.
SETÈ.- Donar compte dels presents acords als serveis econòmics de la Corporació a
l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
VUITÈ.- Designar com a responsable del contracte a l’arquitecta municipal.
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a
la formalització del contracte.
DESÈ.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
ONZÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt
que no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió. Es tracta de l’aprovació del pla de seguretat i salut d’una obra.
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S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del
dia, i s’acorda que a continuació es debati i es voti.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
POTABLE EN L’ÀMBIT CAL TARRIDA/CAL ROC DEL TM. DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Vist l’expedient de contractació per a l’execució de les obres de renovació de la
xarxa de distribució d’aigua potable en l’àmbit de Cal Tarrida/Cal Roc de Font-rubí,
adjudicat a favor de l’empresa SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE
CAMINS, SL. mitjançant acord de la Junta de Govern adoptat en sessió celebrada
en data 3 de novembre de 2019.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra presentat pel
contractista SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE CAMINS, SL.
Vist l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obres emès en data
10 de gener de 2020.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 26
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions de mesures mínimes de seguretat i
salut en les obres, l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable en l’àmbit de Cal Tarrida/Cal Roc de Font-rubí, redactat i
presentat per l’empresa adjudicatària SERVEIS AGRÍCOLES I MANTENIMENT DE
CAMINS, SL.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i
Salut de l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i
amb l’advertiment que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest
pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se
en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució
que va servir de base per elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva
aprovació expressa, i s’haurà de comunicar d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a
disposició de tots el que indica l’article 7.4 de l’esmentat Reial Decret.
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- 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 21:14 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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