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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE FEBRER DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 25 de febrer 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 20:52 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 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.
5. Proposta d’aprovació de la renovació de la llicència per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos a la Sra. M. R. G. B.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 54/2020.
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 33/2020.
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8. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de
comunicació prèvia núm. 1/2019.
9. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de les fiances
de l’expedient de llicència d’obres núm. 9/2018.
10. Proposta de sol·licitud d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions del Consorci Localret.
11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor dels serveis de
defensa jurídica i representació judicial en el procediment Diligències Prèvies
núm. 15/2018 (exp. M07-2020 i G69/2020).
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 11 de
febrer de 2020, 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 municipal, 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.
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Segon.- Liquidar el preu públic corresponent per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Preu
públic

fiança

C. F. M.

Festa particular

29/02/2020

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

M. B. C.

Festa particular

09/05/2020

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

D. M.-A. R.

Material municipal

15/02/2020

20 cadires + 3 taules

15,00 €

0,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LES 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:
“Vist que, en data 14 i 28 de gener de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar al
punt tercer la cessió d’ús d’instal·lacions municipals, les quals ja s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

M. G. A.

festa particular

13/02/2020

S. V. C.

Festa particular

12/02/2020

Taxa

Fiança

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

Cal Cintet

110,00 €

100,00 €

Vist que en aquestes dues 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:
Primer.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
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Peticionari

Fiança

M. G. A.
S. V. C.

100,00 €
100,00 €

Segon.- Notificar el present acord a les interessades 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 LA RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA
PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS A LA SRA. M. R. G. B.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 11 de febrer de 2020, la Sra. M. R. G. B., va presentar sol·licitud
de la renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos, per a la seva gossa LAYKA de raça Dòberman, al considerar-se
classificada com a gossa potencialment perillosa.
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.
Atès que la interessada ha aportat la documentació necessària per a obtenir la
renovació de 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 núm. 86/2019, de 20 de juny de delegació de competències en
la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Concedir la renovació a la Sra. M. R. B. de la Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, per la tinença de la gossa
denominada LAYKA de raça Dòberman. Aquesta llicència s’ha de renovar cada cinc
anys, amb la finalitat de comprovar que la interessada compleix els requisits que se li
van exigir per a la seva obtenció.
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Segon.- Les obligacions que ha de complir la 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.

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 la interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
54/2020.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. L. G. P., en data 6
de febrer de 2020 i amb núm. de RE 161, per tal de realitzar les obres consistents en
la reforma de la cuina, dels dos banys i canviar el terra de la planta baixa de
l’habitatge situat al carrer Font-rubí núm. 14 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí
del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral 6960019CF8866S0001HB.
Vist l’informe de data 10 de febrer 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. 54/2020,
presentada per la Sra. L. G. P., per tal de realitzar les obres consistents en la
reforma de la cuina, dels dos banys i canviar el terra de la planta baixa de l’habitatge
situat al carrer Font-rubí núm. 14 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí 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 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.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 13.150,00 €
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PRESSUPOST REVISAT: 13.150,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 341,90 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 78,90 € - 7,89 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 71,01 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 412,91 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ 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.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
33/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A. I. B., en representació
d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., en data 21 de gener de 2020 i amb núm. de RE 77,
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una bassa agrícola al
polígon 37 parcel·la 3 al barri l’Avellà, del municipi de Font-rubí; segons referència
cadastral 08084A037000030000OP.
Vist l’informe de data 20 de febrer 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 20 de febrer 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. 33/2020, presentada per l’empresa
HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en la
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construcció d’una bassa agrícola al polígon 37 parcel·la 3 al barri l’Avellà, 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.
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: 31.200,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 31.200,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 811,20 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 187,20 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.010,40 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 312,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): A dipositar al
Gestor autoritzat

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 COMUNICACIÓ PRÈVIA NÚM. 1/2019.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“En data 12 de març de 2019 i amb núm. de RE 364, el Sr. J. V. O. va sol·licitar una
comunicació prèvia per reforçar el sostre d’un soterrani existent a la finca situada al
nucli urbà de Les Cases Noves núm. 19 al municipi de Font-rubí.
En data 16 d’abril de 2019 i amb núm. de RS 410 i posteriorment en data 29 de maig
de 2019 i amb núm. de RS 537 es va enviar un requeriment de documentació al Sr.
V.
En data 22 de gener de 2020 i amb NRE 82, el Sr. J. V. O. 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 CPM 1/2019.
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19 de febrer 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 al Sr. J. V. O. desistit del procediment de concessió de llicència
d’obres exp. núm. 1/2019, sense que això comporti la renúncia dels drets que li
puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 22,50€ (50% de la taxa (taxa mínima 45€))
D’acord amb el punt 3 de l’art.6 – Quota tributària, Article 6.- Quota tributària: 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 D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
I RETORN DE LES FIANCES DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM.
9/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, l’empresa
HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. en data 12 d’abril de 2018, va sol·licitar llicència
d’obres majors (exp. 9/2018), per realitzar les obres consistents en l’enderroc de
l’edifici en el qual es farà una ampliació del celler (fase 1) i construcció de planta
soterrani i planta baixa, obres de reforma i adaptació de cobertes actuals de bodega
(fase 2), a la finca situada al barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-rubí; i que la
Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2018 (fase 1) i 2
d’octubre de 2018 (fase 2), va concedir la corresponent llicència d’obres majors.
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Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 6.489,53 € (fase 1) i 37,08 €
(fase 2), i la fiança de residus de la construcció i demolició, per un import de 320,10
€, els quals van ser ingressats al compte corrent de la Corporació en data 23 de juliol
de 2018 i 3 de desembre de 2018.
Atès que, en data 31 de gener de 2020 i amb número de registre d’entrada 126, el
Sr. J. P. M., en representació d’HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., ha presentat instància
sol·licitant llicència de primera ocupació i devolució dels avals dipositats de
l’esmentada obra.
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 20 de febrer de
2020, a la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra
s’ajusta al projecte tècnic presentat per l’interessat en aquest Ajuntament de Fontrubí, i aprovat en la Junta de Govern celebrada en data 10 de juliol i 2 d’octubre de
2018. 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 6.526,61 euros i la fiança de residus de la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 320,10 euros.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 20 de febrer de 2020.
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. 86/2019, de data 20 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’ampliació del celler existent a
la finca situada al barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-rubí, sol·licitada per
l’empresa HERETAT MONT-RUBÍ, S.A., d'acord amb la documentació presentada,
salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 324.476,47 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2018): 324.476,47 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2020): 326.098,85 €
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT):
326,10 €
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Tercer.- Aprovar la devolució a HERETAT MONT-RUBÍ, S.A. de la fiança dipositada
en concepte de garantia dels serveis municipals per import de 6.526,61 € i la fiança
de residus de la construcció i demolició per import de 320,10€, corresponents a
l’expedient de llicència d’obres núm. 9/2018.
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.
DESÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DEL CONSORCI
LOCALRET.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està adherit al Consorci Localret.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té coneixement que el Consorci Localret preveu
iniciar durant el primer semestre de 2020 un nou procediment de contractació
centralitzada des serveis de telecomunicacions de veu i dades de les diputacions, els
consells comarcals, ens locals i entitats dependents, que s’hi adhereixin
voluntàriament.
Donat que, l’Ajuntament de Font-rubí vol adherir-se a aquesta contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
Vist allò que l’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP) estableix que les entitats locals, així com els organismes i
entitats dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres
entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
Atès que l’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert, de conformitat amb el que estableixen els articles 156 i següents
de la LCSP.
Atès que, el contracte es dividirà en els següents lots:
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a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
Atès que, es preveu que el contracte tindrà una durada inicial de 2 anys, que es
podrà prorrogar, per períodes d’un mínim de 6 mesos, fins a un màxim de 5 anys.
Vist que correspon al Consorci Localret l’adjudicació i formalització del/s contracte/s
centralitzat de serveis de telecomunicacions de veu i dades.
Atès que, la despesa anual de serveis de telecomunicacions de veu i dades prevista
de l’Ajuntament de Font-rubí és d’un import de 7.068,00 €, exclòs l’IVA:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades: 4.205,33 €, exclòs l’IVA.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 2.862,67 €, exclòs l’IVA.
Atès que, el finançament del/s contracte/s anirà a càrrec de les diputacions
provincials, consells comarcals, ens locals i entitats dependents adherits.
L’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions produirà
efectes des de l’endemà de l’adopció, si és el cas, del corresponent acord estimatori
per part del Consorci Localret. Finalitzada la vigència de la contractació
centralitzada, incloses les eventuals pròrrogues, s’extingirà l’adhesió específica al
mateix.
D’acord amb el que preveuen els articles 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 funcionament i competències de l’Ajuntament i de conformitat amb el que
s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Font-rubí a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret; en
concret als lots:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
amb sotmetiment a les següents obligacions:
a) Facilitar al Consorci Localret la informació que li sigui requerida, en relació als
serveis de telecomunicacions de veu i dades d’aquest ajuntament, dins del
termini que el Consorci estableixi per a això.
b) L’adjudicació de tots els serveis de telecomunicacions de veu i dades inclosos
(lots 1 i/o 2) es realitzarà a través de la contractació centralitzada del Consorci
Localret.
La contractació d’aquests serveis podrà ser realitzada al marge d’aquesta
contractació centralitzada quan els serveis establerts no reuneixin les
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característiques indispensables per satisfer les concretes necessitats de
l’Ajuntament de Font-rubí. D’aquesta circumstància, si és el cas, l’Ajuntament de
Font-rubí informarà el Consorci Localret.
c) Comunicar al Consorci Localret qualsevol incidència que sorgeixi en relació amb
l’execució del contracte de serveis, per tal que, si és el cas, procedeixi a exigir
les responsabilitats que preveu la LCSP.
d) Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu pagament de
conformitat amb el que estableixi la normativa vigent.
e) Designar com a persona de contacte per mantenir les comunicacions que
procedeixi amb el Consorci Localret a Cristina Roig, adjunta a secretaria.
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en nom i
representació de l’Ajuntament de Font-rubí, pugui obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens
facilitarà a Localret les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada
informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió a la contractació
centralitzada referida en l’acord primer.
Tercer.- Establir que la despesa anual de serveis de telecomunicacions prevista de
l’Ajuntament de Font-rubí és d’un import de 7.068,00 €, exclòs l’IVA:
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades: 4.205,33 €, exclòs l’IVA.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 2.862,67 €, exclòs l’IVA.
Quart.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats
per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a principis de
2021, i tindrà una durada inicial d’1 any) en el Pressupost d’aquest ajuntament.
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament a l’alcalde Xavier Lluch Llopart, en
representació de l’Ajuntament de Font-rubí per realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions que siguin necessàries per executar els presents acords.
Sisè.- Habilitar el Consorci Localret, encarregat del tractament, per tractar per
compte de l’Ajuntament de Font-rubí, responsable del tractament, les dades de
caràcter personal necessàries per dur a terme la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions
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Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquesta
adhesió, l’Ajuntament de Font-rubí, responsable del tractament, posa a la disposició
de l'encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació: dades de
facturació i consum de serveis de telecomunicacions, de veu i dades actualment
contractats per la corporació, que s’han d’obtenir dels operadors de comunicacions i
analitzar per a la correcta elaboració dels plecs que han de regir la licitació.
El present acord serà efectiu durant la vigència de l’adhesió a la contractació
centralitzada. Una vegada s’extingeixi aquest període, l'encarregat del tractament ha
de retornar al responsable les dades personals cedides i detallats en el punt anterior
i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
S'autoritza el Consorci Localret perquè subcontracti part de les prestacions que
formin part de l'objecte d'aquesta contractació centralitzada. El subcontractista, que
també tindrà la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir
les obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del tractament i les
instruccions que dicti el responsable.”
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, el Sr. 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.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA I REPRESENTACIÓ JUDICIAL
EN EL PROCEDIMENT DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 15/2018 (EXP. M07-2020 I
G69/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès els membres electes de la Comissió de Govern van ser notificats, en data 24
de gener de 2020, de la citació per a comparèixer i prestar declaració, en la seva
qualitat de querellats, assistits obligatòriament per lletrat, en el procediment
Diligències prèvies 15/2018, sessió 2.
Atès el poc temps de què es disposava per comparèixer i declarar en el procediment
DP 15/2018, s’ha demanat només els honoraris a un despatx d’advocats que ja
coneixien part de la causa i a una procuradora. El pressupost d’honoraris dels
advocats ENTRENA ascendeixen a 4.000,00 euros per la defensa del Sr. Xavier
Lluch Llopart i a 2.000,00 euros addicionals per cada un de la resta de membres de
la Comissió de Govern: Sr. Josep Ma. Rovira Morgades, Sr. J. Marc Galimany
Bonaterra i Sra. Glòria Urrútia Jordana. El pressupost de la procuradora Sra.
Sangerman ascendeix a 250,00 €.
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Atès que, en data 20 de febrer de 2020, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 21 de febrer de 2020, 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 contracte de serveis de defensa jurídica i representació
judicial en el procediment Diligències Prèvies núm. 15/2018 que es tramiten en el
Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Vilafranca del Penedès, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb els contractistes següents:
• ENTRENA ABOGADOS, SCP, amb NIF J65653149, per import de 10.000,00
euros més 2.100,00 euros d’IVA;
• Montse Sangerman Ramells, Procuradora, per import de 250,00 euros més
52,50 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és de serveis jurídics i representació
jurídiques. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 79100000-5 i
79110000-8.
TERCER.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per import de 12.402,50
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-22604.
QUART.- Aprovar que, si finalment els membres electes de la Comissió de Govern
acaben sent condemnats en aquesta causa, aquesta Corporació es rescabalarà
d’aquestes despeses realment realitzades contra els membres electes afectats,
d’acord amb el que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
CINQUÈ.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar les factures i tramitar el
pagaments, si escau.
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SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SETÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris en el termini de deu dies.
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels tres
regidors assistents amb dret de vot.
L’Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, tres
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta de tres expedients de contractació menor.
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.
DOTZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UN ESPECTACLE PER AL SOPAR
DEL DIA DE LA DONA I UN ALTRE PER AL CARNAVAL INFANTIL 2020
(EXPEDIENT M08_2020, GESTIONA 74/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar un espectacle per
al sopar del dia de la dona que es celebrarà el divendres 6 de març i un altre per al
carnaval infantil que es portarà a terme el dissabte 14 de març; d’acord amb
l’informe emès per la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data
25 de febrer 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
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

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.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a dues empreses, segons consta a l’expedient,
que han presentat les següents ofertes:
• RICARD ABELLÁN ESTAÑOL, per a l’actuació de l’ “Associació Orfeó
Badaloní”, el 6 de març de 2020 al sopar del dia de la dona, per un import de
1.700,00 euros i 357,00 euros d’IVA.
• CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL., per a l’actuació de “Xarop
de Canya”, el 14 de març de 2020 al carnaval infantil, per un import de 900,00
euros i 189,00 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a una despesa total de
2.600,00 euros i 546,00 euros d’IVA: 2.057,00 euros (IVA inclòs) en l’aplicació
pressupostària 231-22621 i 1.089,00 euros (IVA inclòs) en l’aplicació pressupostària
337-22612.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 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:
Lot 1: Actuació de l’ “Associació Orfeó Badaloní”, amb l’empresa RICARD ABELLÁN
ESTAÑOL, el 6 de març de 2020 per al sopar del dia de la dona, amb un cost de
1.700,00 euros i 357,00 euros d’IVA.
Lot 2: Actuació de “Xarop de Canya”, amb l’empresa CENTAÑO MANAGEMENT
D’ESPECTACLES, SL., amb NIF: B58878604, el 14 de març de 2020 per al carnaval
infantil, amb un cost de 900,00 euros i 189,00 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import total de 3.146,00 euros, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 2.057,00 euros (IVA inclòs) en
l’aplicació pressupostària 231-22621 i 1.089,00 euros (IVA inclòs) en l’aplicació
pressupostària 337-22612.
Sisè.- Notificar l’acord als interessats.
Setè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
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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.
TRETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ PER AL
ESPECTACLE DEL DIA DE LA DONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de
sonorització per a l’espectacle del dia de la dona que es portarà a terme el
divendres, dia 6 de març; d’acord amb l’informe emès per la Regidora de Cultura,
Festes, Igualtat i Agermanament de data 25 de febrer 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.
Vista l’oferta presentada per l’empresa FASE 3 CB., segons consta a l’expedient, per
un import de 593,70 euros i 124,68 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 231.22621.
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 l’empresa FASE 3 CB., amb NIF E66765272, el servei de
sonorització de l’espectacle del dia de la dona que inclou un equip de so, el
muntatge i desmuntatge, transport i un tècnic de so, per un import total de 593,70
euros i 124,68 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 718,38 euros (IVA inclòs),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.22621.
Tercer.- Notificar l’acord a l’ interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
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Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DEL
SERVEI DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ .
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar una persona per a
portar a terme la dinamització del servei de joventut, i així poder atendre les
necessitats específiques de la població jove en els seus àmbits d’interès (esports,
oci, educació, informació juvenil, participació, salut, ... ) i pel bon funcionament del
local de joves municipal “La Barraca”.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a ESPORT I LLEURE DE L’ALT PENEDÈS i al
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, segons consta a l’expedient, l’empresa
que ha presentat la oferta més avantatjosa per aquest ajuntament, corresponent a la
tasca d’un dinamitzador per dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 17 hores a 20
hores (12 hores setmanals), ha estat el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
per l’import següent:
• L’import del servei és de 18,50 euros/hora (exempt d’IVA).
En el cas que un dels dies establerts sigui festa, aquest es descomptarà de la
factura mensual.
Atès que, en data 25 de febrer de 2020, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 25 de febrer de 2020, 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
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

competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a la dinamització del servei de
joventut, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS (NIF G58056722), per l’import que es
detalla a continuació, amb un màxim de 10.000,00 euros (exempts d’IVA) i d’acord
amb les següents condicions:
• Un dinamitzador que prestarà els seus serveis els dilluns, dimecres, divendres i
dissabtes de 17 hores a 20 hores (12 hores setmanals), de l’1 de març de
2020 al 28 de febrer de 2021;
• L’import del servei és de 18,50 euros/hora (exempts d’IVA).
(En el cas que un dels dies establerts sigui festa, aquest es descomptarà de la
factura mensual)
SEGON.- L'objecte del contracte actual és de serveis per a la dinamització del servei
de joventut. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 98000000-3.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 10.000,00 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 337-22799 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació mensual, 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 a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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 21:35 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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