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Núm. Acta: 20/2020
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 27 d’octubre de 2020 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària i telemàtica, 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.
La present sessió de la Junta de Govern es du a terme de forma telemàtica, de
conformitat amb el que disposa l’article 46, aparat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, on s’habilita que les sessions dels òrgans
col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i
telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. La
situació excepcional ve fonamentada per la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,
modificada per la Resolució SLT/2568/2020 i pel Reial decret 926/2020, de 25
d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions
causades pel SARS-COV-2.
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Oberta la sessió per la presidència a les 20:59 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 de concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, al Sr. J. I. U.
4. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de les
fiances de l’expedient de llicència d’obres núm. 4/2018.
5. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn de les
fiances de l’expedient de llicència d’obres núm. 5/2018.
6. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de
comunicació prèvia núm. 2/2019.
7. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència
d’obres exp. núm. 19/2019.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 356/2020.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 357/2020.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 364/2020.
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 365/2020.
12. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 376/2020.
13. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp.
383/2020.
14. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp.
384/2020.
15. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector
Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 385/2020.
16. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa Maria de Bellver, nínxol del sector Santa
Creu núm. 53), exp. 380/2020.
17. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa Maria de Bellver, nínxol del sector Nostra
Senyora dels Dolors núm. 56), exp. 381/2020.
18. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa Maria de Bellver, nínxol del sector Jesús de
Natzaret núm. 135), exp. 378/2020.
19. Proposta d’aprovació de l’emissió d’un nou llibre de propietat del nínxol del
sector Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 385/2020.
20. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí i aprovació del conveni regulador.
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21. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Escola Font-rúbia i aprovació del conveni regulador.
22. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a la
construcció de la infraestructura per una càrrega de vehicles elèctrics (exp. M33-2020 i G382/2020).
23. 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 13
d’octubre de 2020, i donat que no es formula cap observació per part dels presents,
el President la sotmet a votació.
I sotmesa l’acta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER
A MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, AL SR. J.
I. U.
La proposta presentada és la següent:
“En data 13 d’octubre de 2020 i NRE 1288, el Sr. J. I. U. ha sol·licitat en aquesta
Corporació la concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 5
d’octubre de 2020, en el qual informa que cal expedir la targeta d’aparcament per a
minusvàlids en la modalitat de titular no conductor al Sr. I.
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.
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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,
es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Concedir la targeta d’aparcament per a minusvàlids al Sr. J. I. U., en la
modalitat de titular no conductor, exp. núm. TNC/08085/2020/00003/4960Y, amb
data de caducitat 5/10/2022, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social
de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 5 d’octubre de 2020.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona sol·licitant i a la Treballadora
Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ I RETORN DE LES FIANCES DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 4/2018.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, l’empresa C.
J. P., S.A., en data 19 de febrer de 2018, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp.
4/2018), per realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici per a ús de
menjador i vestidors al celler situat a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al
barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en
sessió celebrada en data 17 d’abril de 2018, va concedir la corresponent llicència
d’obres majors.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 1.566,42 €, i la fiança de
residus de la construcció i demolició, per un import de 254,54 €, els quals van ser
ingressats al compte corrent de la Corporació en data 31 de maig de 2018.
Atès que, en data 16 de setembre de 2020 i amb número de registre d’entrada 1145,
la Sra. M. R. V., en representació del C. J. P., 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 7 d’octubre 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 17 d’abril 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 1.566,42 euros i la fiança de residus de la construcció i demolició que
ascendeix a la quantitat de 254,54 euros.
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Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 21 d’octubre 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 per a la construcció d’un edifici
per a ús de menjador i vestidors del celler existent a la finca situada al barri l’Alzinar
núm. 18 del municipi de Font-rubí, sol·licitada per l’empresa C. J. P., 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: 111.992,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2018): 156.642,19 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2020): 157.895,33 €
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT):
157,90 €

Tercer.- Aprovar la devolució a C. J. P., S.A. de la fiança dipositada en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 1.566,42 € i la fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 254,54 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 4/2018.
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 dels
regidors assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ I RETORN DE LES FIANCES DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 5/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, l’empresa C.
J. P., S.A., en data 19 de febrer de 2018, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp.
5/2018), per realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici per a ús
d’oficines i laboratori al celler situat a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al
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barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en
sessió celebrada en data 17 d’abril de 2018, va concedir la corresponent llicència
d’obres majors.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 3.026,24 €, i la fiança de
residus de la construcció i demolició, per un import de 1.488,85 €, els quals van ser
ingressats al compte corrent de la Corporació en data 8 de maig de 2018.
Atès que, en data 16 de setembre de 2020 i amb número de registre d’entrada 1145,
la Sra. M. R. V., en representació del C. J. P., 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 8 d’octubre 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 17 d’abril 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 3.026,24 euros i la fiança de residus de la construcció i demolició que
ascendeix a la quantitat de 1.488,85 euros.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 21 d’octubre 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 per a la construcció d’un edifici
per a ús d’oficines i laboratori del celler existent a la finca situada al barri l’Alzinar
núm. 18 del municipi de Font-rubí, sol·licitada per l’empresa C. J. P., 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: 296.500,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2018): 302.624,10 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA ACTUALITZAT (any 2020): 305.045,09 €
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT):
305,05 €
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Tercer.- Aprovar la devolució a C. J. P., S.A. de la fiança dipositada en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de, 3.026,24 € i la fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 1.488,85 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 5/2018.
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 dels
regidors assistents.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA NÚM. 2/2019.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“En data 14 de març de 2019 i amb núm. de RE 426, el Sr. J. V. A. va sol·licitar una
comunicació prèvia per arreglar el soterrani de l’habitatge situat al carrer de la
Parellada núm. 13 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí.
En data 2 d’octubre de 2020 i amb NRE 1231, el Sr. J. V. A. va presentar un escrit
en aquesta Corporació comunicant que no es durien a terme les obres sol·licitades i
que es procedís a l’arxivament d’aquest expedient CPM 2/2019.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 21 d’octubre 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. A. desistit del procediment de comunicació prèvia
municipal exp. núm. 2/2019, 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.
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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 dels
regidors assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 19/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 1 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J.
O. V. la llicència d’obres municipal (exp. 19/2019) per realitzar les obres consistents
en l’enderroc de dos envans que separen la cuina, l’accés a l’habitatge i el menjador
per unes bigues, quedant els tres espais en una única estança, dins l’habitatge
anomenat Cal Perico del Pont del barri Semisó i la Font núm. 5 del municipi de Fontrubí. Posteriorment en data 14 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar
l’ampliació de la llicència d’obres (exp. 19/2019) per tal de refer la vorera al voltant
de l’habitatge.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la
corresponent fiança de garantia de l’obra, per import de 120,00 €, la qual va ser
ingressada al compte corrent de la Corporació en data 24 d’octubre de 2019.
Atès que, en data 3 d’agost de 2020 i amb número de registre d’entrada 962, el Sr.
J. O. V., ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la
llicència d’obres exp. 19/2019, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 24 de setembre de 2020, en el
qual informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2019
i posteriorment ampliat en Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2020, es
proposa a la Corporació la devolució de la fiança de les obres dels serveis dipositats,
la qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. O. V. de la fiança dipositada en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient
de llicència d’obres núm. 19/2019.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
356/2020.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. S. C., en data 23 de
setembre de 2020 i amb núm. de RE 1182, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’un tancat de 52 metres lineals amb 40cm de bloc de formigó i a
sobre 1,50m d’alçada de malla galvanitzada, a la finca situada al nucli urbà de
l’Alzinar núm. 9 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral
08084A049000450000OQ.
Vist l’informe de data 21 d’octubre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres 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 21 d’octubre 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.
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. 356/2020, presentada pel Sr. J. S. C., per
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un tancat de 52 metres
lineals amb 40cm de bloc de formigó i a sobre 1,50m d’alçada de malla galvanitzada,
a la finca situada al nucli urbà de l’Alzinar núm. 9 del municipi de Font-rubí.
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Condicions de llicència:
-

Caldrà que la tanca a construir doni compliment a allò previst en l’art.140 – Tanques,
de les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de
2000, on les tanques de les finques es construiran de forma que no agredeixin el medi
rural on s’emplacen i en cas que la tanca segueixi l’alineació d’un camí públic,
qualsevol punt d’aquesta estarà a 4 metres, en els camins de la xarxa bàsica, i 3,5 m,
en la resta com a mínim, de l’eix del camí, seran d’obra massissa (amb acabats de
pedra del país, obra o bloc de formigó vist, o arrebossat) fins a 0,50 metres d’alçada, i
amb materials calats fins a 1,50 m.

OBSERVACIONS:
-

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

-

I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat
i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.986,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.986,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 77,64 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 127,64 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
357/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’empresa E. R. D., SLU, el 24 de setembre de 2020 i NRE 1185, ha
sol·licitat l’autorització per realitzar obres de modificació del traçat de la xarxa
existent de distribució elèctrica aèria de baixa tensió a 400V amb una nova estesa
aèria amb la instal·lació de cinc nous suports de fusta situats al polígon 25 parcel·la
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat
Model CA0101

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

14, 15 i 16 del barri Semisó i la Font al municipi de Font-rubí; segons projecte
redactat i signat per J. T. E. amb núm. de visat 2020/01282 de data 23/09/2020.
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal en data 29 de setembre
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.
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• 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 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 F. E. 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 20 d’octubre 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.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 357/2020 presentada per E. R. D., S.L.U.
per tal de realitzar obres de modificació del traçat de la xarxa existent de distribució
elèctrica aèria de baixa tensió a 400V amb una nova estesa aèria amb la instal·lació
de cinc nous suports de fusta situats al polígon 25 parcel·la 14, 15 i 16 del barri
Semisó i la Font al municipi de Font-rubí.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.790,03 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 124,54 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 28,74 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 153,28 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
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.
364/2020.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. E. P. L., en data 29 de
setembre de 2020 i amb núm. de RE 1207, per tal de realitzar les obres consistents
en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum (3,6 KW) a
l’habitatge anomenat Cal Gervasi de la Serra i situat al barri Les Cases Noves núm.
41 del municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 002103600CF98E0000LU i
segons document redactat per Origen Solar, S.L. i signat per l’enginyer tècnic
industrial J. A. C.
Vist l’informe de data 15 d’octubre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres 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 20 d’octubre 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.
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. 364/2020, presentada pel Sr. E. P. L., per
tal de realitzar les obres consistents en la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques per autoconsum (3,6 KW) a l’habitatge anomenat Cal Gervasi de la
Serra i situat al barri Les Cases Noves núm. 41 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
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-

-

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: 9.250,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 9.250,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 240,50 € i si li apliquen el 50% de
bonificació d’acord amb el punt 2 de l’art.6è de l’Ordenança fiscal núm.5 – IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, quedant un import final és de 120,25 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 55,50 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 175,75 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 € No es
generen residus.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
365/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A. E. O., en data 5
d’octubre de 2020 i amb núm. de RE 1239, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’una piscina descoberta de 21m² de làmina d’aigua a la parcel·la
situada al carrer Can Rovireta núm. 6 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del
municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 3891804CF8839S0001LD i segons
document redactat i signat per l’arquitecte tècnic M. G. R. i amb visat núm. BCA382
de data 28/09/2020.
Vist l’informe de data 19 d’octubre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les
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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 21 d’octubre 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.
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. 365/2020, presentada pel Sr. A. E. O., per
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta de
21m² de làmina d’aigua a la parcel·la situada al carrer Can Rovireta núm. 6 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.
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: 10.500,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 10.500,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 273,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 63,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 348,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 210,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *Dipositat a centre
gestor autoritzat

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
376/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. M. M. I., en data 13
d’octubre de 2020 i amb núm. de RE 1275, per tal de realitzar les obres consistents
en el tancament de la finca d’uns 60 metres lineals al costat del camí, situada a la
finca anomenada Cal Peret Saleta del barri Semisó i la Font núm. 2 del municipi de
Font-rubí; amb referència cadastral 001932600CF88D0000LJ.
Vist l’informe de data 19 d’octubre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres 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 21 d’octubre 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.
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. 376/2020, presentada pel Sr. M. M. I., per
tal de realitzar les obres consistents en el tancament de la finca d’uns 60 metres
lineals del costat del camí, situada a la finca anomenada Cal Peret Saleta del barri
Semisó i la Font núm. 2 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

Caldrà que el vallat a realitzar doni compliment a allò establert en l’art. 140 de les vigents
NNSS de planejament, aprovades definitivament per la CUB en sessió de data
18/10/2000, on les tanques de les finques es construiran de forma que no agredeixin
el medi rural on s’emplacen. Donat que la tanca segueix l’alineació d’un camí
públic, qualsevol punt d’aquesta estarà a 4 metres, en els camins de la xarxa
bàsica, i 3,5 m, en la resta com a mínim, de l’eix del camí, seran d’obra massissa
(amb acabats de pedra del país, obra o bloc de formigó vist, o arrebossat) fins a 0,50
metres d’alçada, i amb materials calats fins a 1,50 m).
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
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-

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: 600,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 600,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 15,60 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 65,60 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim) : 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS,
DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 383/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 5 d’octubre de 2020 (NRE 1236), formulada per la
Sra. R. S. O., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra.
dels Dolors número 23, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. P. G., difunt des de l’any 2020.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 23 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor de la Sra. R. S. O.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS DEL
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 384/2020.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 5 d’octubre de 2020 (NRE 1237), formulada per la
Sra. R. S. O., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra.
dels Dolors número 94 del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. P. G., difunt des de l’any 2020.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 94 del sector Ntra. Sra.
dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor de la Sra. R. S. O.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
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Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER, EXP. 385/2020.
La proposta sotmesa davant la junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició efectuada en data 19 d’octubre de 2020 (NRE 1319), formulada pel
Sra. M. P. S. P., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Santa
Creu número 32, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. A. S. S., difunt des de l’any 2008.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 32 del sector Santa
Creu, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del
Sra. M. P. S. P.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 20,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
SETZÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU NÚM. 53), EXP. 380/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 13 d’octubre de 2020 (Registre d’entrada núm. 1279), el Sr. J. M.
L. C. presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 53
del sector Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de
la seva propietat.
Atès que l’interessat manifesta que és el titular d’aquesta construcció funerària, i que
actualment hi ha restes dipositades, dona autorització expressa a l’ajuntament per al
trasllat d’aquestes a la fossa comuna.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el
següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

564,00€
225,60€
338,40€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació
pressupostària 164-62900.
Per tot això, i 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, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 53 del sector
Santa Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. M. L. C.
import de 338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900
del pressupost de l’exercici 2020.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de
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l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a
l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics
de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS
DOLORS NÚM. 56), EXP. 381/2020.
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la que tot seguit es
transcriu:
“Atès que, en data 13 d’octubre de 2020 (Registre d’entrada núm. 1280), el Sr. J. M.
L. C. presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 56
del sector Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver
d’aquest municipi, de la seva propietat.
Atès que l’interessat manifesta que és el titular d’aquesta construcció funerària, i que
actualment hi ha restes dipositades, dona autorització expressa a l’ajuntament per al
trasllat d’aquestes a la fossa comuna.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el
següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

482,00€
192,80€
289,20€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació
pressupostària 164-62900.
Per tot això, i 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, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 56 del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del
Sr. J. M. L. C. import de 289,20 euros.
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Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de DOS-CENTS VUITANTA-NOU
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (289,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del
pressupost de l’exercici 2020.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a
l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics
de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA
MARIA DE BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET NÚM. 135),
EXP. 378/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 13 d’octubre de 2020 (Registre d’entrada núm. 1281), el Sr. J. M.
L. C. presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 135
del sector Jesús de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest
municipi, de la seva propietat.
Atès que l’interessat manifesta que és el titular d’aquesta construcció funerària, i que
actualment hi ha restes dipositades, dona autorització expressa a l’ajuntament per al
trasllat d’aquestes a la fossa comuna.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol
de 2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament,
reguladora de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el
següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

564,00€
225,60€
338,40€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació
pressupostària 164-62900.
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Per tot això, i 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, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 135 del sector
Jesús de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. M. L.
C. import de 338,40 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de TRES-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (338,40 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900
del pressupost de l’exercici 2020.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a
l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics
de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EMISSIÓ D’UN NOU LLIBRE DE
PROPIETAT DE NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 385/2020.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent
tenor literal:
“Vista la petició efectuada en data 19 d’octubre del 2020 (NRE 1320), formulada per
la Sra. M. P. S. P., sol·licitant l’expedició d’un nou títol del nínxol situat al sector
Santa Creu núm. 32, del cementiri de Santa Maria de Bellver.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol
de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix 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:
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Primer.- Aprovar l’emissió d’un nou llibre de propietat del nínxol del sector Santa
Creu núm. 32, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a
favor de la Sra. M. P. S. P.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte d’emissió d’un llibre
de propietat nou per un import de 15,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu.
Quart.- Notificar a la interessada aquest acords i l’import de la liquidació
corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’AGRUPACIÓ CORAL DE GUARDIOLA DE
FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició formulada per l’AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí per
tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les
activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant l’any 2020.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16. 3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
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Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
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 l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí, amb CIF G-58317892, per un
import de QUATRE CENTS SEIXANTA EUROS (460,00 €), destinada a la
dinamització de les activitats de l’associació per fomentar la cohesió de grup, entre
d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança
General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal
de la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I L’AGRUPACIÓ
CORAL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ PER L’ANY 2020 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ”
REUNITS
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en
nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament,
núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la
Junta de Govern de data ................,assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig
Pérez.
I de l’altra, la Sra. P. B. C., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de
AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí, amb CIF G-58317892, amb domicili a efectes de
notificació a l’avinguda Catalunya núm. 45 de Guardiola de Font-rubí (08736),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí va presentar, en data 08 d’octubre de
2020 i NRE 1.260, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer
front a les despeses que ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2020, per tal de poder
realitzar els seus objectius.
II. Que l’entitat AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí treballa amb la finalitat de fomentar la
pràctica musical al municipi tot treballant valors com la cohesió de grup. Dita associació participa en
nombroses festes locals i organitza entre d’altres, el concert de Nadal al municipi.
Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per
tal de dur a terme les activitats exposades.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ...............
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
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PACTES
Primer.-OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb l’Agrupació Coral
de Guardiola de Font-rubí en l’execució del projecte/activitat següent: dinamització de les activitats de
l’associació i treball de cohesió de grup, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí amb un import de
QUATRE CENTS SEIXANTA EUROS (460,00€), per col·laborar en la realització de les activitats
descrites als punts anteriors.
Tercer.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2020.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
el dia 31 de març de 2021, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2020.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
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1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2020. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

P. B. C.
Presidenta de “l’Agrupació Coral
de Guardiola de Font-rubí”

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUATRE CENTS
SEIXANTA EUROS (460,00€), amb càrrec a l’aplicació 334.48031 del pressupost de
l’exercici 2020, per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a
l’Institut d’Estudis Penedesencs.
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agrupació Coral de Guardiola de Fontrubí.
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A “L’ESCOLA FONT-RÚBIA” I
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
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La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la que es transcriu a
continuació:
“Vista la petició formulada per la Sra. S. N. R., com a directora de “l’Escola Fontrúbia” per tal que li sigui concedida una subvenció a aquesta entitat, per col·laborar
en el finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta durant l’any 2020.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
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 l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a “l’Escola
Font-rúbia”, amb CIF Q-5856084-H, per un import de DOS MIL CENT QUATRE
EUROS (2.104,00 €), destinada a la renovació d’equipament escolar vari,
principalment tecnològic (ordinadors, tablets, etc.), entre d’altres, d’acord amb les
prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal
de la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, I
“L’ESCOLA FONT-RÚBIA” PER L’ANY 2020 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ”
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REUNITS
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb
l’acord de la Junta de Govern de data .................., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament,
Sra. Eva Puig Pérez.
I de l’altra, la Sra. S. N. R., major d’edat, actuant com a directora, en nom i representació de “l’escola
Font-rúbia”, amb CIF Q-5856084-H, amb domicili a efectes de notificació al carrer de les Escoles núm.
1 de Guardiola de Font-rubí (08736),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “Escola Font-rúbia” va presentar, en data 18 de setembre de 2020 i NRE 1.157, instància
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de
suportar aquesta entitat durant l’exercici 2020, per tal de poder realitzar els seus objectius.
II. Que l’entitat “Escola Font-rúbia” treballa aquest curs escolar 2020-2021, amb 116 alumnes, amb la
finalitat de:
- Educar els alumnes de manera integral, harmònica, tenint en compte els aspectes intel·lectuals,
socials, emocionals i ètics de cada individu.
- Oferir una educació sòcia emocional que gestioni les emocions per garantir una adequada
autoestima, que afavorirà la resolució positiva de conflictes.
- Garantir una educació inclusiva davant la diversitat.
- Treballar altres trets d’identitat amb els alumnes, com són l’educació ambiental,
l’aconfessionalitat i la participació del conjunt de persones implicades d’una o altra manera amb
l’escola.
- Sustentar els principis pedagògics de l’autonomia, la socialització, l’aprenentatge significatiu i
el constructivisme.
Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per
tal de dur a terme les activitats exposades.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data ..............
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb “l’Escola Fontrúbia” en l’execució del projecte/activitat següent: renovació d’equipament escolar vari, principalment
tecnològic (ordinadors, tablets, etc.), entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà “l’escola Font-rúbia” amb un import de DOS MIL CENT QUATRE
EUROS (2.104,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
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La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2020.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
el dia 31 de març de 2021, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2020.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2020. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

S. N. R.
Directora de “l’Escola Font-rúbia”

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CENT QUATRE
EUROS (2.104,00-,€), amb càrrec a l’aplicació 323.48004 del pressupost de
l’exercici 2020, per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzat el pagament a
l’Escola Font-rúbia de Guardiola de Font-rubí.
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’escola Font-rúbia.
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VINT-I-DOSÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA PER UNA CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (EXP.
M33-2020 I G382/2020).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, és necessària la contractació d’obra per a fer la infraestructura per una
recàrrega de vehicles elèctrics ja que, aquesta actuació, necessita una part d’obra
civil, la instal·lació i senyalització.
Atès que, s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a
l’expedient, E. M. E. SRL., P. Y M. E. T., SL. i E. H., SL., i segons criteri tècnic,
l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha
estat E. M. E., SRL. per un import de 11.774,87 euros i 2.472,72 euros d’IVA.
Atès que, en data 20 d’octubre 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.
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Atès que, en data 20 d’octubre 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’obres per a construir la infraestructura per una
recàrrega de vehicles elèctric, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista E. M. E. SRL. (NIF ), per un import de 11.774,87 euros i 2.472,72 euros
d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa de 14.247,60 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1720-62302 del vigent pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament,
si escau.
QUART.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SISÈ.- 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 l’aprovació d’un conveni amb el Consell
Esportiu de l’Alt Penedès i l’ampliació econòmica d’un conveni amb Creu Roja.
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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.
VINT-I-TRESÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU
ESPORTIU 2020.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot
seguit es transcriu:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport per als nens i nenes d’entre
3 i 17 anys durant cada període estival, organitzant el Casal d’Estiu Esportiu,
dedicant-se principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb
altres activitats poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica
durant les vacances.
Atès que durant aquest any 2020, degut a la situació del país per la pandèmia del
covid-19, ha estat més necessari que mai la realització del casal d’estiu al municipi,
tant des del punt de vista d’una dimensió educativa (és innegable que permeten
seguir adquirint tot un seguit de competències complementàries a l’educació formal i
integrar un ampli ventall de valors); com perquè permet millorar les condicions en
què infants i joves d’entorns socioeconòmics diversos passin els mesos d’estiu
realitzant activitats i gaudint dels beneficis que proporcionen en uns espais i
instal·lacions que han gaudit de la seguretat des d’un punt de vista sanitari.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 30 de juny de 2020,
d’aprovació de la concessió d’ajuts econòmics, per import de 192,00 euros, per a
destinar-los a cobrir part del casal d’estiu municipal de quatre menors del municipi
pertanyents a tres unitats familiars.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat privada d’interès públic
sense cap finalitat lucrativa que té com a fi bàsic el foment, la promoció i
l’organització de l’activitat esportiva i de lleure en edat escolar en l’àmbit territorial
que li és propi, la comarca de l’Alt Penedès, està legalment constituït, a l’empara del
que disposa el Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius,
com també, del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text
únic de la Llei de l’esport i el que preveu el Decret 34/2010, de 9 de març, del
Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre les dues entitats que té per
objecte regular les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració i que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2020”
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REUNITS:
D’una banda, la senyora A. D. R., president del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu nom i
representació.
I de l’altra, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí i Sònia Guimerà i
Vilardell, regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Font-rubí.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEM:
Primer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport aquest durant el període d’estiu per als
nens i nenes de 3 a 17 anys.
Segon.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots
els municipis que l’integren.
Tercer.- Que l’Ajuntament de Font-rubí, des de fa força anys, ve organitzant un CASAL D’ESTIU
LÚDIC-ESPORTIU, dedicant-se principalment activitats esportives i de lleure i complementant amb
altres activitats poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les
vacances. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès cada any està en condicions de proporcionar els
monitors/es necessaris per aquesta activitat a fi de realitzar les tasques previstes.
Quart.- Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès ha organitzat i s’ha fet càrrec del bon funcionament
d’aquest CASAL i proporcionat els serveis de 8 monitors titulats necessaris per la quantitat de nens/es
inscrits. Així mateix, s’ha encarregat de preparar i realitzar les activitats d’aquest casal, incloses les
sortides, i del material per realitzar les activitats esportives. Aquest Casal Lúdic-Esportiu va estar en
servei del dia 29 de juny al 7 d’agost de 2020, de dilluns a divendres, amb una dedicació de 6:30
hores de mitjana diària.
Cinquè.- Que atès que el casal d’estiu 2020 ha estat un casal especial pel que fa a la situació del
país amb motiu de la pandèmia pel covid-19, i que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès ha organitzat
el casal d’estiu 2020 seguint els criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure
educatiu, estiu 2020, elaborat per la Generalitat de Catalunya i tota la normativa vigent en matèria de
salut pública del covid-19.
Sisè.- Que l’Ajuntament de Font-rubí es va comprometre amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès a
col·laborar de forma important amb el cost del casal d’estiu 2020, a posar els mitjans perquè
especialment els infants i joves més vulnerables poguessin assistir a aquest casal i gaudir dels
beneficis que proporciona.
Setè.- Que excepcionalment, atesa la situació de crisi sanitària i econòmica existent pel covid-19, es
va decidir que aquest exercici 2020 el conveni de col·laboració per a l’organització del casal d’estiu es
dugués a terme una vegada finalitzat el casal d’estiu, quan ja es disposés de totes les dades
definitives d’assistència a l’esmentat casal, que són les següents: han assistit 74 participants, dividits
entre 20 nens/es del grup de petits, 11 nens/es del grup de mitjans, 32 nens/es del grup de grans i 11
joves. De tots els assistents, 73 són beneficiaris de pagar només la quota del casal amb el descompte
del 50%, sense tenir en compte el cas especial de quatre participants que han rebut un ajut econòmic
per vulnerabilitat social, d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020.
Vuitè.- Que, de conformitat amb les dades facilitades pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès, les
famílies dels nens i joves assistents al casal d’estiu 2020 han pagat 10.186,80 euros en tots els
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conceptes (preu del casal d’estiu més servei d’acollida i servei de menjador) i a l’Ajuntament de Fontrubí li correspon pagar la quantitat de 8.942 euros.
Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concreta aquesta
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa,
ACORDEM:
Primer.- Donar la conformitat a l’organització i gestió del casal d’estiu 2020 de Font-rubí, duta a terme
pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès, durant el termini entre el dia 29 de juny a 7 d’agost, ambdós
inclosos.
Segon.- Que l’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en concepte del
50% del preu del casal d’estiu 2020 dels 73 assistents que pertanyen a famílies empadronades al
municipi i/o vinculades a Font-rubí (perquè els seus fills siguin membres actius d’algun ball del
municipi, o hagin realitzat activitats a l’escola esportiva o hagin anat a l’escola Font-rúbia en aquest
darrer curs), la quantitat de 8.942,00 euros, realitzant un ingrés al número de compte corrent del
Consell Esportiu:
nº ES.
La resta del cost d’organització del casal d’estiu haurà estat finançat amb l’import del preu pagat pels
participants, atès que la gestió del cobrament ja ha estat efectuada directament pel propi Consell
Esportiu de l’Alt Penedès.
Tercer.- Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona.
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni per duplicat i a un sol efecte.
A. D. R.,
Presidenta del Consell Esportiu de l’Alt Penedès

Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde de l’Ajuntament de Font-rubí
Sònia Guimerà i Vilardell,
Regidora de l’Ajuntament de Font-rubí”

Vist el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques, l’article 86 d ela Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; article 6 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.
Vist el que preveu l’article 21.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i 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
(publicada al BOPB de data 1 de juliol de 2019), es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu 2020.
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Segon.- Facultar a l’Alcalde i a la regidora d’Ensenyament per a la signatura del
Conveni.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTADOS EUROS (8.942,00 €), amb càrrec a l’aplicació 341.22728 del pressupost de
l’exercici 2020, per fer front a la despesa que comporta l’aprovació del conveni.
Quart.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de
l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament al Consell
Esportiu de l’Alt Penedès.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ i EL COMITÈ
COMARCAL DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS PEL
LLIURAMENT DE TARGETES PREPAGAMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES
VULNERABLES, EXERCICI 2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició formulada pel Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola a l’Alt
Penedès per tal que sigui aprovat l’annex del conveni de col·laboració entre
l’ajuntament de Font-rubí i l’esmentada entitat, relatiu al “lliurament de targetes
prepagament d’alimentació a famílies vulnerables”.
Vist que aquest ens va aprovar, en sessió ordinària del Ple celebrat en data 14 de
juliol de 2020, el “Conveni de Col·laboració amb el Comitè Comarcal de la Creu Roja
Espanyola a l’Alt Penedès pel lliurament de targetes prepagament d’alimentació a
famílies vulnerables, exercici 2020”.
Vist l’informe favorable emès pels serveis socials municipals al respecte, de data 26
d’octubre de 2020.
Atès que la llei de Serveis Socials 12/2007, en el seu article núm. 62, punt tercer,
estableix que els ens locals tenen l'obligació de facilitar ajuts d'urgència social,
especialment a les persones que es troben en situació de risc d'exclusió social.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
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i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per
acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de
2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16. 3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
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 l’Annex al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Fontrubí i el Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola a l’Alt Penedès pel lliurament
de targetes prepagament d’alimentació a famílies vulnerables, exercici 2020.
SEGON.- APROVAR la minuta de l’annex al conveni regulador de la subvenció, el
text literal de la qual és el següent:
“ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL COMITÉ DE LA
CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT PENEDÈS, PEL LLIURAMENT DE TARGETES PREPAGAMENT
D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES, EXERCICI 2020.
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en nom i
representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola
de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de data ................,
assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.
i de l'altra, el Sr. A. R. L., el qual actua en nom i representació de Cruz Roja Espanyola a l'Alt Penedès (a
partir d'ara Creu Roja), amb domicili social en la C/ Eugeni d’Ors núm. 22 de Vilafranca del Penedès.
Ambdues parts actuen en virtut de les facultats que tenen conferides i es reconeixen mútua capacitat per actuar i
competència per a la subscripció del present conveni.
MANIFESTEN:
I.- Que en data 14 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Font-rubí i el Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola a
l’Alt Penedès van signar un conveni de col·laboració per al lliurament de targetes prepagament per a famílies en
risc d’exclusió social.
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II.- Que l’Ajuntament de Font-rubí, donada la situació de pandèmia actual pel COVID-19 i l’augment de demanda
d’aliments, mostra la voluntat d’aportar 2.000,00 euros més, a part dels ja acordats al conveni signat amb data 14
de juliol de 2020.
III.- Que l'Ajuntament de Font-rubí té la voluntat de reforçar les accions orientades al benestar de la ciutadania i
de prioritzar l'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat que en l'actual context socioeconòmic tenen
necessitat d'ajuts per a la subsistència.
IV.- Que la Creu Roja és una institució humanitària, d'interès públic i de naturalesa benèfica i social, que entre els
seus fins estatutaris contempla la promoció i la col·laboració en accions de benestar social dirigides principalment
als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat; accions que duu a terme amb la intervenció de
voluntariat.
V.- Que la llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen l'obligació de facilitar ajuts
d'urgència social, especialment a les persones que es troben en situació de risc d'exclusió social.
VI.- Que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per prioritzar activitats destinades a pal·liar
els efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d'emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
VII.- Que ambdues entitats consideren que l'atenció i promoció de les persones i famílies en situació de risc
d'exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit pot ser beneficiosa
per als ciutadans i ciutadanes del municipi de Font-rubí en circumstàncies econòmiques precàries.
VIII.- Que l'Ajuntament de Font-rubí ha establert un dispositiu per garantir les necessitats bàsiques per a les
famílies en situació socioeconòmica més vulnerable, mitjançant targetes de prepagament per garantir de manera
normalitzada l'accés a productes de primera necessitat.
Pel que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútua capacitat per formalitzar aquest conveni d'acord amb les
següents:
CLÀUSULES:
Primera.- Creu Roja portarà a terme el lliurament de targetes de prepagament per a la cobertura de necessitats
bàsiques, principalment alimentació, derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat té
l'objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies concernides.
Segona.- Creu Roja s'encarregarà de l'acollida i atenció de les persones derivades i del lliurament de les
targetes. Per a la realització d'aquestes accions, Creu Roja destinarà els professionals i/o voluntaris necessaris.
Tercera.- L'Ajuntament de Font-rubí tindrà en compte realitzar la comanda a Creu Roja a l’Alt Penedès ,
mitjançant la fitxa de derivació, sempre amb un mes i mig d'antelació al mes el qual es desitja realitzar l'ajuda.
Quarta.- L'Ajuntament de Font-rubí aportarà la quantitat de 2.000,00 euros.
Els imports variaran en funció del nombre de persones destinatàries:
En cas de que els destinataris siguin infants o joves (de 0 a 18 anys):
76€
152€
228€

1 infant beneficiari
2 infants beneficiaris
3 infants beneficiaris

En cas de que els destinataris siguin majors de 18 anys:
56€
112€
168€

1 persona beneficiària
2 persones beneficiàries
3 persones beneficiàries

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí Tel. 938979212 – Fax 938979283
e-mail: fontrubi@diba.catwww.fontrubi.orgwww.font-rubiturisme.cat
Model CA0101

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

Cinquena.- Les càrregues de les targetes sempre seran mensuals. L'Ajuntament de Font-rubí haurà de tenir en
compte fer les comandes per als mesos que es desitgi però que aquests siguin consecutius. En el moment de fer
la comanda sempre s'indicarà la data d'inici i finalització de l'ajuda.
Sexta.- Creu Roja transmetrà, en finalitzar el dispositiu, a l'Ajuntament de Font-rubí, les dades corresponents a
les persones ateses i les targetes lliurades, essent aquest últim el responsable de contemplar el romanent en cas
que alguna targeta no hagués estat utilitzada i de realitzar la petició de baixa de l'usuari que no hagi recollit l'ajut.
Creu Roja es compromet a dissenyar un pla de treball per a aquests usuaris els quals hauran de participar en un
taller inicial on s'explicarà el funcionament de l'ajuda, normes d'ús bàsiques, principis d'alimentació saludable i la
signatura mensual dels rebuts.
Setena.- Creu Roja aplicarà un 10% de gestió sobre l'import total que s’hagi materialitzat amb càrrec a
l'Ajuntament de Font-rubí. Dit 10% es destinarà com a recurs de la Creu Roja a l’Alt Penedès.
Octava.- El present conveni té vigència de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020. L'incompliment per part de
Creu Roja o de l'Ajuntament de Font-rubí de qualsevol dels compromisos que s'estableixen en les clàusules
precedents, serà causa de revocació del conveni.
Novena.- L'Ajuntament de Font-rubí i Creu Roja es comprometen a fer constar mitjançant qualsevol mitjà, de
manera conjunta o recíprocament, la col·laboració establerta en aquest conveni.
Desena.- Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en
el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), d'ara endavant RGPD i en la Llei
Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com en altres normes
vigents o que en el futur puguin promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar indemne a l'altra part
de qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions
que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els afecten a cadascuna de les parts.
Si per a l'execució del que preveu Conveni, les parts han d'accedir o tenir accés a les dades personals de què és
responsable l'altra part es comprometen a tractar les dades personals referides amb estricte compliment del
deure de confidencialitat i a utilitzar-les exclusivament en els termes i a fi de donar compliment al que preveu el
present Conveni. Les parts no faran servir aquestes dades per a finalitats diferents a les previstes en aquest
Conveni, ni en els seus annexos, ni les comunicarà a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació.
De produir-se el referit accés, les parts es comprometen a signar un annex per al Tractament (Annex I) que
formarà part integrant del present document, i adoptar les mesures de seguretat establertes en l'article 32 del
RGPD, així com observar i adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries o
convenients per a assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades personals a les quals tinguin
accés, així com evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció
humana o del medi físic o natural.
Un cop finalitzat el present Conveni, les dades seran destruïdes íntegrament o retornades a la part que sigui
responsable de les mateixes, o al fitxer o fitxers que s'hagués accedit, així com els diferents suports o documents
en què aquestes dades puguin constar.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord, per duplicat i a un sol efecte.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Ajuntament de Font-rubí

A. R. L.
Secretario
Creu Roja Barcelona

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí”

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en
particular per a la signatura de l’annex al conveni.
QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL EUROS (2.000,00
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€), amb càrrec a l’aplicació 231.48000 del pressupost de l’exercici 2020, per fer front
a la subvenció que s’atorga.
CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a CREU
ROJA.
SISÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució a Creu Roja a l’Alt Penedès.
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis socials municipals i als serveis
econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VINT-I-CINQUÈ.- 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 21:39 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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