Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Núm. Acta: 11/2020
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 16 DE JUNY DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 16 de juny 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.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:33 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària
(article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta d’aprovació de la renovació de la targeta d’aparcament per a
minusvàlids, en la modalitat titular no conductor, del Sr. S. V. S.
4. Proposta d’acceptació del Programa complementari “Cap municipi enrere,
suport integral contra covid-19” de la Diputació de Barcelona.
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5. Proposta d’acceptació de diversos ajuts econòmics concedits per la Diputació
de Barcelona.
6. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la conservació i
restauració de la pica baptismal de la Capella de Sant Vicenç del Morrocurt.
7. Donar compte de l’ampliació de la comunicació prèvia municipal exp. núm.
54/2020.
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 214/2020.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 45/2019.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 217/2020.
11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor per a l’adquisició
de dos equips analitzador/controlador automàtics de clor lliure i ph (exp. M212020 i G205/2020).
12. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei de
manteniment de la piscina municipal 2020 (exp. M22-2020 i G209/2020).
13. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis de
socorrisme, control d’accessos i d’altres a la piscina municipal, temporada
d’estiu 2020 (exp. M23-2020 i G211/2020).
14. 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 2 de
juny 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 D’APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT TITULAR NO
CONDUCTOR, DEL SR. S. V.
La proposta presentada és la següent:
“En data 3 de juny de 2020 i NRE 615, el Sr. S. V. S. ha sol·licitat en aquesta
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat titular no conductor, expedient núm. TNC/08085/00002/2015/5503H, que té
caducada.
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Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 8 de juny de 2020,
on proposa que es renovi al Sr. S. V. S. la targeta d’aparcament per a minusvàlids
exp. núm.08085/2020/00001/5503H, amb data de caducitat 08/06/2025, en la
modalitat de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per la
normativa d’aplicació.
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Concedir la renovació al Sr. S. V. S. de la targeta d’aparcament per a
minusvàlids, exp. núm. 08085/2020/00001/5503H, amb data de caducitat 8 de juny
de 2025, en la modalitat de titular no conductor.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als
efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUART.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI “CAP MUNICIPI ENRERE, SUPORT INTEGRAL CONTRA
COVID-19” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Atès que, en data 28 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ha aprovat el programa complementari “Cap Municipi Enrere, suport
integral contra COVID-19” per a cobrir aquelles despeses extraordinàries derivades
de la incidència de la crisi sanitària en l’activitat dels ens locals.
Atès que a l’ajuntament de Font-rubí li han estat atorgats els ajuts següents:
• Línia de suport 1 “Despesa corrent per a fer front a la situació ocasionada per
la COVID-19” amb 6.491,16 euros.
• Línia de suport 2 “Despesa inversora per a fer front a la situació ocasionada
per la COVID-19” amb 2.781,92 euros.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts, és necessària l’acceptació
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació.
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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.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de
Barcelona, per tal de cobrir despeses extraordinàries derivades de la incidència de la
crisi sanitària:
Objecte
Programa Complementari “Cap Municipi
Enrere, suport integral contra COVID-19”
• Línia de suport 1 “Despesa corrent”
• Línia de suport 2 “Despesa inversora”

Import
6.491,16 €
2.781,92 €

Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests
recursos econòmics i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE DIVERSOS AJUTS ECONÒMICS
CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 28 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la concessió de diversos ajuts econòmics sol·licitats per
l’Ajuntament de Font-rubí mitjançant catàleg 2020.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts, és necessària l’acceptació
expressa d’aquests per l’òrgan competent d’aquesta Corporació.
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.- Acceptar els següents recursos econòmics atorgats per la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020:
Objecte
Finançament en l’àmbit de joventut de Font-rubí
Fira del vi i l’oli de Font-rubí - Vinòleum
Finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitats de Font-rubí

Import
1.616,75 €
1.911,00 €
1.000,00 €
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Sanitat ambiental a Font-rubí
Animals de companyia a Font-rubí
Finançament en l’àmbit de dones a Font-rubí
XXII Cicle Cava Jazz de Font-rubí
Adequació acústica de l’edifici municipal Cal Cintet
Tallers i activitats per a joves de Font-rubí
Agermanament de Font-rubí i Rieux Volvestre

4.125,00 €
1.000,00 €
1.914,08 €
2.700,00 €
4.114,49 €
2.000,00 €
2.500,00 €

Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquests
recursos econòmics i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA PICA BAPTISMAL DE LA CAPELLA
DE SANT VICENÇ DEL MORROCURT.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la Resolució CLT/956/2020, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultural de la
Generalitat de Catalunya de tercera modificació de les bases específiques que han
de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural.
Vista la RESOLUCIÓ CLT/1195/2020, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
(OSIC) de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova la convocatòria en l’àmbit
de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a l’organització de festivals i trobades
nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2020(ref. BDNS 508056).
D’acord amb la proposta d’intervenció i pressupost per a la restauració de la pica
baptismal de la Capella de Sant Vivenç del Morrocurt, elaborada per la Sra. N. C. B. i
la Sra. C. de la P. G., conservadores i restauradores de béns culturals, que consta a
l’expedient, el pressupost de la qual ascendeix a 2.310,00 euros i 485,10 euros
d’IVA.
Atès que en l’aplicació pressupostària 336-21209, Manteniment del patrimoni
històric, existeix consignació adequada i suficient per a la despesa total de 2.795,10
euros.
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Atès que, per a poder sol·licitar la subvenció, és necessària l’aprovació de la
realització del projecte pel qual se sol·licita per l’òrgan competent d’aquesta
Corporació.
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.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una
subvenció del 50% del cost de la restauració de la pica baptismal de la Capella de
Sant Vicenç del Morrocurt.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tota la documentació necessària per a la
tramesa de la sol·licitud i, si s’escau, justificació de la subvenció.
TERCER.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis
descrits a les bases de la convocatòria, mitjançant la plataforma eacat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETÈ.- DONAR COMPTE DE L’AMPLIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
MUNICIPAL EXP. NÚM. 54/2020.
La proposta presentada és la següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de febrer de 2020, va donar-se per
assabentada de la comunicació prèvia núm. 54/2020, sol·licitada per la Sra. L. G. P.,
consistent 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.
Vista la sol·licitud d’ampliació de la comunicació prèvia presentada per la Sra. L. G.
P., en data 9 de juny de 2020 i amb núm. de RE 655, per tal d’arranjar la teulada.
Vist l’informe de data 10 de juny de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’ampliació de l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a
allò establert en el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí,
aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de
2006, 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.
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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 l’ampliació de la comunicació prèvia
municipal núm. 54/2020, presentada per la Sra. L. G. P., per tal de realitzar les obres
consistents en l’arranjament de la teulada de la casa situada al carrer Font-rubí núm.
14 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
Condicions de la llicència d’obres majors, caldrà:
-

En cas que els treballs comportin la modificació d’algun element estructural, caldrà
obligatòriament aportar projecte tècnic signat per tècnic competent i visat pel
corresponent col·legi professional, tal i com preveu l’art.21.1 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.

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: 5.160,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 5.160,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 134,16 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 179,16 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 € *Dipositat en la
primera llicència.
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €
*Dipositat en la primera llicència.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 214/2020.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. E. G. L. en data 4
de juny de 2020 i amb núm. de RE 622, per tal de realitzar les obres consistents en
la realització d’uns 25m² de paviment de formigó armat davant de la casa situada al
nucli urbà de les Cases Noves núm. 6 del municipi de Font-rubí; segons referència
cadastral 0449811CF9804N0001TS.
Vist l’informe de data 10 de juny de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, 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. 214/2020,
presentada per la Sra. E. G. L., per tal de realitzar les obres consistents en la
realització d’uns 25m² de paviment de formigó armat davant de la casa situada al
nucli urbà de les Cases Noves núm. 6 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.
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-

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 REVISAT: 500,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 13,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2).
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 58,00 €
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 dels regidors
assistents.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
45/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. G. G, en data 23 de
desembre de 2019 i amb núm. de RE 1689, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’una piscina a la finca anomenada Ca la Matilde i situada al barri
Montjuic núm. 14 del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
08084A037000100000OM i segons projecte redactat i signat per l’arquitecte Jordi
Armengol Almirall, amb número de visat 2020002928 de data 29/05/2020.
Vist l’informe de data 11 de juny de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i
demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 11 de juny 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 i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
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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. 45/2019, presentada per la Sra. M. G. G.,
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina a la finca
anomenada Ca la Matilde i situada al barri Montjuic núm. 14 del municipi de Fontrubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
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.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 11.060,28 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 12.281,22 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 319,31 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 73,69 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 405,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 122,81 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00€ D’acord
amb certificat del tècnic on es justifica la reutilització de les terres i runes en la mateixa finca i obra.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
217/2020.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, el 9 de juny de
2020 i NRE 651, ha sol·licitat l’autorització per realitzar obres d’ampliació de la xarxa
elèctrica consistent en obertura, reposició de rasa i estesa de 92 metres de línia
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subterrània de baixa tensió per a la instal·lació d’un nou quadre situat a un local del
barri l’Avellà núm. 4 del municipi de Font-rubí; segons projecte redactat i signat per
J. T. E. amb núm. de visat 2020/00738 de data 23 de juny de 2020.
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal en data 11 de juny de
2020, però condicionat a:

• 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.
• 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.
• Es complirà l’establert al Decret 120/1992, de 28 d’abril, pel qual es regulen les
característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes de
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, així com l’Ordre de 5 de juliol
de 1993 que el desplega, i la resta de reglaments tècnics específics que li siguin
d’aplicació i disposicions d’aplicacions generals.
• Es complirà l’establert en l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, del Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
• Quan existeixi xarxa de distribució de gas natural en la zona, caldrà complir l’establert
al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat pel RD
919/2006, de 28 de juliol. Caldrà sol·licitar a la companyia Gas Natural la informació
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sobre les instal·lacions de gas en la zona amb una anterioritat d’almenys 30 dies a l’inici
de les obres.
• Les obres i instal·lacions seran realitzades d’acord amb la Resolució ECF/4548/2006,
de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes tècniques
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
• Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran
d’acord amb el que estableix el DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 11 de juny de 2020.
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.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 217/2020 presentada per
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. per tal de realitzar obres d’ampliació
de la xarxa elèctrica consistent en obertura, reposició de rasa i estesa de 92 metres
de línia subterrània de baixa tensió per a la instal·lació d’un nou quadre situat a un
local del barri l’Avellà núm. 4 del municipi de Font-rubí.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 8.491,40 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 220,78 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,95 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 271,73 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR
PER
A
L’ADQUISICIÓ
DE
DOS
EQUIPS
ANALITZADOR/CONTROLADOR AUTOMÀTICS DE CLOR LLIURE I PH (EXP.
M21-2020 I G205/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació per a l’adquisició de dos equips
analitzador/controlador automàtics de clor lliure i de PH, per a la piscina municipal.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient:
JOSEP PÉREZ CARAVACA, JUAN SUNYE, SA i LAMPISTERIA RUBIÓ, SL., però
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només l’han presentat dues: JUAN SUNYE, SA i LAMPISTERIA RUBIÓ, SL., i,
segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a
aquest Ajuntament ha estat LAMPISTERIA RUBIÓ, SL., per un import de 6.633,85
euros i 1.393,11 euros d’IVA.
Atès que, en data 11 de juny 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 sobri
contractació.
Atès que, en data 11 de juny 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. 86/2019, de data 20 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 d’adquisició de dos equips analitzador/controlador
automàtics de clor lliure i de PH, per a la piscina municipal, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb el contractista LAMPISTERIA RUBIÓ, SL. (NIF
B63343891), per un import de 6.633,85 euros i 1.393,11 euros d’IVA.
SEGON.L’objecte del present contracte és l’adquisició de dos equips
analitzador/controlador automàtics de clor lliure i de PH, per a la piscina municipal. El
codi CPV és el següent: 38434000-6 (analitzadors).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
8.026,96 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342-63901 del vigent
pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, 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.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 2020 (EXP. M22-2020 I
G209/2020).
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot
seguit es transcriu:
“Atès que és necessària la contractació del servei de manteniment de la piscina
municipal per a poder prestar correctament el servei públic aquesta temporada
d’estiu 2020.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient,
però només han presentat oferta dues d’elles: JOSEP PÉREZ CARAVACA i
LAMPISTERIA RUBIÓ, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat
un oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat LAMPISTERIA RUBIÓ,
SL., per un import de 2.362,50 euros i 496,13 euros d’IVA.
Atès que, en data 11 de juny 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 11 de juny 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. 86/2019, de data 20 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 servei de manteniment de la piscina municipal 2020 a
LAMPISTERIA RUBIÓ, SL. (NIF B-63343891), per import de 2.362,50 euros i 496,13
euros d’IVA.
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SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei de manteniment de la piscina.
El codi CPV és el següent: 45212290-5, serveis de reparació i manteniment
d’instal·lacions esportives.
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
2.858,63 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337-21303 del vigent
pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, 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 dels regidors
assistents.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS DE SOCORRISME, CONTROL D’ACCESSOS I D’ALTRES
PER A LA PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA D’ESTIU 2020 (EXP. M23-2020 I
G211/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació del servei de socorrisme, de control
d’accessos i d’altres serveis, per a la temporada d’estiu 2020 de la piscina municipal,
per a poder prestar correctament el servei públic. Aquest any, atesa la situació
creada per la pandèmia del coronavirus, cal assegurar un bon control d’entrada al
recinte i el manteniment de la distància de seguretat entre els usuaris.
Atès que s’ha sol·licitat quatre pressupost a quatre empreses capacitades per a
portar a terme aquest servei, segons consta a l’expedient, però només ha presentat
oferta una empresa, SERAF PENEDÈS, SL., per import de 14.960,00 euros i
3.141,60 euros d’IVA, pel servei de socorrisme, de control d’accessos i venda
d’entrades i d’altres serveis, del 24/06/2020 al 30/08/2020.
Atès que, en data 11 de juny 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 sobri
contractació.
Atès que, en data 11 de juny de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
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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. 86/2019, de data 20 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 del servei de socorrisme, de control d’accessos i
venda d’entrades i d’altres, per a la temporada d’estiu 2020 de la piscina municipal,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SERAF
PENEDÈS, SL. (NIF B43415009), per un import de 14.960,00 euros i 3.141,60 euros
d’IVA.
SEGON.- Establir que la durada del contracte serà del 24 de juny al 30 d’agost de
2020 (ambdós inclosos). L’horari de prestació del servei serà d’11:00 a 19:00 h
-

-

Les tasques que SERAF PENEDÈS, SL. es compromet a dur a terme en
l’horari esmentat són:
• Prestació del servei de socorrisme en tot l’horari d’obertura de la
piscina, solucionant les possibles incidències que es puguin donar amb
els socorristes titulars (baixes, substitucions...). Tanmateix SERAF
PENEDÈS, SL. uniforma l’esmentat servei amb la finalitat de que els
tècnics puguin ésser identificats pels usuaris de la piscina.
• Tenir responsabilitat de la farmaciola, pel que fa d’higiene i cura dels
materials que s’hi troben.
• Organització de la cadena de salvament.
• SERAF PENEDÈS, SL. contractarà una pòlissa de responsabilitat civil.
Fer-se càrrec del pagament dels honoraris i dietes dels tècnics en salvament,
així com de la contractació laboral dels mateixos i haurà de complir amb les
obligacions respecte a la Seguretat Social.
Disposar d’un equip d’oxigenoteràpia.
Venda d’entrades i control d’accés a la piscina municipal (entre d’altres).
Compliment de la normativa i recomanacions sobre el desenvolupament de
l’activitat de piscina per causa de la situació existent amb motiu de la
pandèmia pel coronavirus (assegurar les distàncies de seguretat dels usuaris,
extremar les mesures d’higiene en totes les instal·lacions)

TERCER.- L’objecte del present contracte és el servei de socorrisme, de control
d’accessos i venda d’entrades i d’altres en la piscina municipal. El codi CPV és el
següent: 92000000-1 (serveis d’esbarjo, culturals i esportius).
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QUART.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
18.101,60 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22712 del vigent
pressupost.
CINQUÈ.- Mitjançant la presentació de factures amb periodicitat mensual, expedida
pel contractista o proveïdor i conformada pel regidor responsable del contracte, un
cop realitzada la prestació del període.
SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari 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 regidors
assistents.
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 de dos 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.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA,
ECONÒMICA I FINANCERA 2020 (EXP. M03-2018 I G182/2018).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que és necessària la contractació del servei d’assessorament en matèria
pressupostària, econòmica i financera per al bon funcionament dels serveis
econòmics de la Corporació, i atès que l’Ajuntament ha iniciat l’expedient de
contractació per procediment obert simplificat d’aquests serveis, mitjançant aquest
expedient només es contracta el servei fins a data 31 de desembre de 2020.
Justament per aquest motiu, només s’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa que ja
ens ha presta en d’altres ocasions aquest servei, perquè ja té coneixement de la
situació dels serveis econòmics i, com és per un termini curt de contractació, des
d’un punt de vista tècnic no és convenient contractar a una altra empresa.
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Atès que, en data 12 de juny 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 12 de juny 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 del servei d’assessorament en matèria
pressupostària, econòmica i financera, pel termini fins el 31 de desembre de 2020,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FORNELL
CONSULTORS, SLP (NIF B60487360), per un import de 9.380,00 euros i 1.969,80
euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei d’assessorament en matèria
pressupostària, econòmica i financera. El codi CPV és el següent: 79211100-7,
serveis de comptabilitat.
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
11.349,80 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.22604 del vigent
pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, 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 dels regidors
assistents.
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR D’ADQUISICIÓ DE DUES TAULETES DE SIGNATURA BIOMÈTRICA,
ELS SEUS SUPORTS I ELS SERVEIS CORRESPONENTS (EXP. M24-2020 I
G220/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació per a l’adquisició de dues tauletes de
signatura biomètrica, els seus suports, i la resta de serveis necessaris per al correcte
funcionament, per tal de garantir una validesa en les transaccions i procediments
electrònics.
Atès que l’empresa PEAKWAY, SL., d’acord amb els certificats que consten a
l’expedient, és un partner homologat de firma biomètrica ViDSigner, és l’únic que té
capacitat tècnica per a portar a terme projectes d’implantació de ViDSigner a
l’Administració Pública i té integració amb el software de gestió d’expedients de
GESTIONA d’esPUBLICO, gestor que utilitza l’Ajuntament de Font-rubí, se li ha
sol·licitat pressupost per a l’adquisició esmentada, la qual ha presentat una oferta
per un import de 2.059,00 euros i 432,39 euros d’IVA., d’acord amb el detall següent:

Atès que, en data 16 de juny 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 16 de juny 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
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Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 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 d’adquisició de dues tauletes de signatura
biomètrica, els seus suports, i la resta de serveis necessaris per al correcte
funcionament, i el servei del primer any que comporta aquesta compra, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista PEAKWAY, SL. (amb CIF núm.
B66460338), per un import de 2.059,00 euros i 432,39 euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és l’adquisició de material informàtic. El
codi CPV és el següent: 30200000-1 (equip i material informàtic).
TERCER.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per un import total de
2.491,39 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-62600 del vigent
pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, 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 dels regidors
assistents.
SETZÈ.- 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 21:11 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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