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Núm. Acta: 24/2020
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 29 de desembre 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 (plataforma
jitsi.meet), 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 pel Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a
l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració
de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19, dictat en execució del 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, el
qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a
les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021; i per la Resolució SLT/3354/2020, de 19
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de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:47 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a
conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta d’aprovació de la concessió d’una gratificació extraordinària a cinc
treballadors municipals.
4. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència
d’obres exp. núm. 191/2019.
5. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència
d’obres exp. núm. 364/2019.
6. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 39/2020.
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 213/2020.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 432/2020.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 457/2020.
10. Proposta d’atorgament d’un subvenció per concessió directa a l’Associació
promotora de fires de caça del Penedès i aprovació del conveni regulador.
11. Proposta de rectificació de l’acord de la Junta de Govern de data 25 de febrer
de 2020 d’adjudicació del contracte menor núm. M08-2020 i G74/2020.
12. Proposta de contractació d’una sessió d’autocinema per a la nit de reis de Fontrubí 2021.
13. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament
d’un projector per a fer cinema a l’aire lliure (exp. M40-2020 i G446/2020).
14. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de
desembre de 2020, i donat que no es formula cap observació per part dels presents,
el President la sotmet a votació.
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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 D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ
GRATIFICACIÓ A CINC TREBALLADORS MUNICIPALS.

D’UNA

La proposta presentada és la següent:
“El Regidor de Recursos Humans, en el seu informe de data 19 de desembre de 2020,
proposa la concessió d’una gratificació econòmica extraordinària de caràcter
excepcional als següents cinc treballadors municipals:
- Sra. E. P. P.: 800,00 euros;
- Sra. C. R. S.: 800,00 euros;
- Sr. R. L. M.: 800,00 euros;
- Sra. J. D. L.: 800,00 euros;
- Sra. A. P. G.: 800,00 euros.
Vistos l’informe emès per la secretària-interventora d’aquesta Corporació, de data 21
de desembre de 2020, sobre la legislació aplicable i sobre l’existència de consignació
suficient del crèdit pressupostari per a l’autorització de la despesa per a la
corresponent gratificació per serveis extraordinaris; i de fiscalització de la despesa
(fase AD).
Examinada la documentació que l’acompanya, vist els informes de Secretaria i
d’Intervenció, i de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i d’acord amb el que preveu la Resolució de
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’assignació als següents cinc treballadors al servei d’aquest
Ajuntament de Font-rubí, de la gratificació per serveis extraordinaris prestats fora de
la jornada normal de treball per la quantia que a continuació es fixa:
- Sra. E. P. P.: 800,00 euros;
- Sra. C. R. S.: 800,00 euros;
- Sr. R. L. M.: 800,00 euros;
- Sra. J. D. L.: 800,00 euros;
- Sra. A. P. G.: 800,00 euros.
SEGON.- Comunicar als treballadors interessats el present acord amb indicació dels
recursos pertinents.
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TERCER.- Donar trasllat d'aquesta resolució als serveis de personal, a Intervenció i a
Tresoreria als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 191/2020.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Atès que, en data 2 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va concedir la llicència
d’obres (exp. 191/2020) presentada per la Sra. M. A. D. S., per dur a terme les obres
consistents en canviar teules de la coberta de l’habitatge anomenat Cal Mundo i situat
al barri la Fanga núm. 17 del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent
fiança de residus, per import de 150,00 euros, la qual va ser ingressada al compte
corrent de la Corporació en data 14 de juliol de 2020.
Atès que, en data 30 de novembre de 2020 i amb número de registre d’entrada 1587,
la Sra. M. A. D. S. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de
la llicència d’obres exp. 191/2020, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 14 de desembre 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 2 de juny 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 150,00 euros.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. A. D. S. de la fiança dipositada en concepte
de residus de la construcció per import de 150,00 euros, corresponent a l’expedient
de llicència d’obres núm. 191/2020.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics
municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 364/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 27 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va concedir la
llicència d’obres (exp. 364/2020) presentada pel Sr. E. P. L. per dur a terme les obres
consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la masia
anomenada Cal Gervasi de la Serra i situada al barri Les Cases Noves núm. 41 del
municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent
fiança de garantia de serveis municipals, per import de 120,00 euros, la qual va ser
ingressada al compte corrent de la Corporació en data 24 de novembre de 2020.
Atès que, en data 2 de desembre de 2020 i amb número de registre d’entrada 1610,
el Sr. E. P. L. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la
llicència d’obres exp. 364/2020, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 14 de desembre 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 27 d’octubre 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 euros.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. E. P. L. de la fiança dipositada en concepte de
garantia de serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient
de llicència d’obres núm. 364/2020.
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.
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
39/2020.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. L. C., en data 29 de gener
de 2020 i amb núm. de RE 117, per tal de realitzar les obres pendents d’urbanització
per assolir la condició de solar i cessió efectiva de la part de la parcel·la qualificada
com a sistema viari, situat al nucli urbà del Coll de la Barraca s/n del municipi de Fontrubí amb referència cadastral 0890001CF9809S0001ID i segons projecte tècnic
redactat i signat per E. V. E. i J. V. P.
Vist l’informe de data 17 de desembre 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 de desembre 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. 39/2020, presentada pel Sr. L. C., per tal de
realitzar les obres pendents d’urbanització per assolir la condició de solar i cessió
efectiva de la part de la parcel·la qualificada com a sistema viari, situat al nucli urbà
del Coll de la Barraca s/n del municipi de Font-rubí.
Però condicionada a que:
IMPORTANT- Caldrà fer la cessió efectiva a favor de l’ajuntament de Font-rubí, de la
part de finca qualificada de sistema viari, on d’acord al document tècnic present és de
190,27 m². Caldrà aportar un plànol a escala, de la finca qualificada de sistema viari,
correctament delimitada i georefenciada, firmat per la propietat i per l’arquitecte.
-

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.
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-

I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat
i controlat. I caldrà aportar els certificats acreditatius de la correcta gestió
realitzada.

Aspectes generals d’instal·lacions:
• Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents
reglamentacions i la normativa de seguretat que afecta les condiciones i
distàncies entre els diferents serveis i les instal·lacions previstes, i en tot cas,
seran superiors als 20 cm. Podran reduir-se sempre que es prenguin les
mesures correctores de protecció adequades, i s’ hagi avisat a les companyies
de serveis afectades.
• Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies
subministradores de serveis que puguin ser afectats per les obres, adoptant les
precaucions necessàries en cas que existeixin altres serveis.
Baixa tensió
• Caldrà aportar el registre d’alta d’instal·lació fotovoltaica i de baixa tensió.
Enllumenat públic
• El model de l’enllumenat amb fotovoltaica serà la FAROLA SOLAR MODELO
COVIMED 523.
• En zona E3, és un enllumenat exterior vigent i caldrà complir:
• Els nivells màxims d’il·luminació i d’eficiència mínima establerts a la normativa
d’eficència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.
• El disseny de l’enllumenat de vials amb baixa utilització durant llargs períodes de
l’any, s’ha de projectar amb les classes d’enllumenat de més baixa il·luminació de
les disponibles en la normativa d’eficiència, excepte que es justifiqui que cal una
classe d’enllumenat d’il·luminació superior per garantir-ne la seguretat ciutadana,
per la complexitat d’ús o per la interferència d’objectes en la via pública.
• El contingut de la memòria són els de l’annex 1 del Decret 190/2015, punt 2,
memòria tècnica.
• Caldrà considerar els aspectes ambientals que es puguin assenyalar en la
normativa que sigui d’aplicació, i en especial, al DECRET 190/2015, de 25
d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Sobretot pel
que fa a la temperatura de color, el percentatge màxim de flux lluminós
d’hemisferi superior instal·lat i la intrusió lumínica.
• Es donarà compliment als aspectes que estableix el mapa de la protecció
envers la contaminació lluminosa a Catalunya del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya aprovat, el 19 de desembre
de 2007, per a la zona de protecció indicada.
Sanejament
• Aportar l’autorització d’abocament de l’abastament d’aigua per part de l’ACA.
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Subministrament d’aigua
• Aportar l’autorització de l’abastament d’aigua per part de l’ACA.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.305,28 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 5.305,28 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 137,94 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 199,94 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà amb un mínim de 120€):
120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *S’adjunta factura
proforma d’empresa ECOVALL Gestión de residus industriales.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
213/2020.
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. C. O., en data 3 de juny
de 2020 i amb núm. de RE 616, arran d’una inspecció dels serveis tècnics municipals
que van observar que s’estava duent a terme obres sense la corresponent llicència,
per tal de realitzar un mur de refonamentació d’uns 12 metres lineals x 0,50 metres
d’amplada x 3 metres de fondària amb caràcter d’urgència a causa d’unes filtracions
d’aigua, a la finca situada al carrer Font-rubí núm. 10 del nucli urbà de Guardiola de
Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
6960021CF8866S0001UB.
Vist l’informe de data 17 de desembre de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
la legalització de 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 de desembre de 2020.
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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. 213/2020, presentada pel Sr. J. C. O., per
tal de legalitzar les obres consistents en la realització d’un mur de refonamentació
d’uns 12 metres lineals x 0,50 metres d’amplada x 3 metres de fondària, a la finca
situada al carrer Font-rubí núm. 10 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: 2.770,28 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 5.000,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 130,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350€ d’acord amb l’art.6, punt 4): 350 € *
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 480,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120 €): 0,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 0,00 €
* Segons el punt 4 de l’article 6 – Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.18 – TAXA PER
LLIÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME,
Article 6 – Quota tributària.
4. En cas que l’expedient s’iniciï com a conseqüència d’una actuació d’ofici de l’administració en exercici
de la seva facultat inspectora, les quotes que s’hauran de liquidar seran del 3% del pressupost de
referència amb un mínim de 350,00 € (qualsevol tipus de llicència urbanística, supòsit obres en
execució).

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
432/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. G. W., en data 16 de
novembre de 2020 i amb núm. de RE 1509, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’una piscina i tractament de l’espai al seu entorn a la finca
anomenada Cal Gol i situada al barri Font-rubí núm. 4 del municipi de Font-rubí, amb
referència cadastral 08084A002000130000OT. I segons projecte redactat per Idees i
Projectes V. Ferré i firmat per l’arquitecte V. F. R.
Vist l’informe de data 14 de desembre 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 de desembre 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. 432/2020, presentada pel Sr. G. W., per tal
de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina i tractament de l’espai
al seu entorn a la finca anomenada Cal Gol i situada al barri Font-rubí núm. 4 del
municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
-

Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
I en cas que les obre es situïn dins de la franja de protecció i servitud de la
carretera BP-2126, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu
per part de carreteres de la Diputació de Barcelona.

OBSERVACIONS:
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-

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: 17.544,60 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 17.544,60 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 456,16 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 105,27 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 573,43 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 175,45 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): Dipositat al 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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
457/2020.
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. J. M. R. M., en data 30 de
novembre de 2020 i amb núm. de RE 1584, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’una piscina descoberta de 32m² de làmina d’aigua a la finca situada
al carrer Els Pujols núm. 2 de Can Rovireta del municipi de Font-rubí, amb referència
cadastral 7061801CF8872S0001EW. I segons projecte tècnic redactat i signat per
l’arquitecta tècnica G. C. S. i visat núm. BCH811 de data 7 de desembre de 2020.
Vist l’informe de data 16 de desembre 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 22 de desembre de 2020.
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

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. 457/2020, presentada pel Sr. J. M. R. M.,
per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina descoberta de
32m² de làmina d’aigua a la finca situada al carrer Els Pujols núm. 2 de Can Rovireta
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: 9.973,49 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 14.971,39 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 389,26 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 89,83 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 491,09 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 299,43 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *S’adjunta certificat
emès per empresa que gestiona els contenidors i certifica que s’aportarà al centre gestor de J. M. C., al TM de
Sta. Fe del Penedès.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A “L’ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE
CAÇA DEL PENEDÈS” I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la petició formulada per l’Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès
per tal que li sigui concedida una subvenció per tal de sufragar despeses amb els
gossos de l’entitat, durant aquest 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’Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès”, amb CIF G62866082, per un
import de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), destinada a sufragar despeses derivades
dels gossos de l’entitat, 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’ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS
PER L’ANY 2020 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ”
REUNITS
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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. J. M. B. C., major d’edat, amb NIF , actuant en nom i representació de “l’ASSOCIACIÓ PROMOTORA
DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS”, amb CIF G-62866082, amb domicili a l’avinguda Catalunya núm. 45, de Fontrubí (08736).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS” va presentar, en data 21 de
desembre de 2020 i NRE 1696, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les
despeses que haurà de sufragar aquesta entitat enguany.
II. Que l’entitat “ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS” treballa amb la finalitat de
fomentar la pràctica de la caça al municipi, fa batudes contra els senglars, i organitza la “Fira de caça del Penedès”
al mes d’agost, entre d’altres.
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. Els diners subvencionats seran destinats a despeses de veterinari per lesions
ocasionades als gossos de l’entitat que es produeixen en les batudes.
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 entre l’Ajuntament de Font-rubí i “l’Associació
Promotora de Fires de caça del Penedès” en l’execució del projecte/activitat següent: despeses de veterinari per lesions
ocasionades als gossos de l’entitat que es produeixen en les batudes.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà a l’ “ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS” amb un import
de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) 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 la despesa que haurà de sufragar aquesta entitat per les activitats descrites
durant l’any 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.
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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.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, als efectes oportuns.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí

J. M. B. C.
Representant “Associació Promotora de
Fires de Caça del Penedès”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL EUROS (2.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació 414.48006 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’Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès.
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’Associació Promotora de Fires de Caça
del Penedès”.
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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.
ONZÈ.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 25 DE FEBRER DE 2020 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
NÚM. M08_2020 I G74/2020.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que la Junta de Govern Local d’aquesta corporació, en sessió de data 25 de
febrer de 2020, va aprovar la contractació d’un espectacle per al sopar del dia de la
dona i un altre per al carnaval infantil 2020, mitjançant l’expedient de contractació
menor núm. M08_2020 i Gestiona 74/2020. El contracte de l’actuació del grup vocal
Orfeó Badaloní preveia d’una part el Sr. R. A. E., actuant en nom i representació de
l’entitat ASSOCIACIÓ ORFEÓ BADALONÍ, i conseqüentment, es va indicar que
l’empresa adjudicatària era R. A. E. en comptes de l’entitat ASSOCIACIÓ ORFEÓ
BADALONÍ.
Atès que l’Associació Orfeó Badaloní ha presentat factura al registre de l’Ajuntament
per a aquesta actuació, i llavors s’ha detectat aquest error en l’adjudicació, que no
havia estat comunicat amb antelació, tot i estar notificat l’acord al Sr. A.
Atès que l’actuació es va dur a terme, que no ha estat facturada amb antelació, i que
el Sr. A. no la pot facturar, cal rectificar l’errada en l’acord d’adjudicació.
Per tot això, vist l’article 109 de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre la rectificació d’errors, i
de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següents ACORDS:
PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la Corporació, en
sessió de data 25 de febrer de 2020, punt dotzè de l’ordre del dia, en el sentit de que
on diu:
“ Primer.- Aprovar la contractació dels següents serveis artístics:
Lot 1: Actuació de l’ “Associació Orfeó Badaloní”, amb l’empresa R. A. E., amb NIF: ,
el 6 de març de 2020 per al sopar del dia de la dona, amb un cost de 1.700,00 euros
i 357,00 euros d’IVA.”
ha de dir:
“ Primer.- Aprovar la contractació dels següents serveis artístics:
Lot 1: Actuació de l’ “Associació Orfeó Badaloní”, amb l’empresa ASSOCIACIÓ
ORFEÓ BADALONÍ, amb NIF: G58533506, el 6 de març de 2020 per al sopar del dia
de la dona, amb un cost de 1.700,00 euros i 357,00 euros d’IVA.”
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SEGON.- Notificar l’acord a l’interessat.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta rectificació als Serveis Econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
DOTZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA SESSIÓ D’AUTOCINEMA PER
A LA NIT DE REIS DE FONT-RUBÍ 2021.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei
d’espectacle de sessió d’autocinema, per al dia 5 de gener de 2021, per a celebrar la
vigília de Reis de Font-rubí de 2021.
Atès que la contractació dels serveis de projeccions cinematogràfiques (CPV
92130000-1) es troba regulada als articles 25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic; i qualificats com a contractes privats.
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació,
en defecte de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I del
Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic amb
caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restant normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes
de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant
als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant, també
se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta als articles 17, 308 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses capacitades per a l’actuació,
MESTRAS VIDEOCINEMA II, SLU., CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTACLES,
SL. i CIRCUIT URGELLENC, SA., però només han presentat pressupost CENTAÑO
MANAGEMENT D’ESPECTACLES, SL. i CIRCUIT URGELLENC, SA.; MESTRAS
VIDEOCINEMA II, SLU. no tenia disponibilitat per el dia sol·licitat; segons consta a
l’expedient, l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per aquest
ajuntament ha estat CIRCUIT URGELLENC, SA., per l’import de 1.311,03 euros i
275,32 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 337-22612.
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Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i a la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació de l’actuació/espectacle d’autocinema, amb CIRCUIT
URGELLENC, SA., amb NIF A25042169, per al dia 5 de gener de 2021, per celebrar
la vigília de Reis de Font-rubí de 2021, amb un cost total de 1.311,03 euros i 275,32
euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de 1.586,35 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 337-22612.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector
públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN PROJECTOR PER A FER CINEMA A
L’AIRE LLIURE (EXP. M40-2020 I G446/2020).
La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que és necessària la contractació per a l’adquisició d’un projector per a fer
cinema a l’aire lliure, per tal de no haver-lo de llogar cada cop que es vulgui projectar
una pel·lícula.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient:
OPTOMA EUROPE, LTD., VISUNEXT SPAIN, SLU. i IMPACTE SERVEIS
INFORMÀTICS INTEGRALS, SL., però només han presentat oferta VISUNEXT
SPAIN, SLU. i IMPACTE SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS, SL.; segons criteri
tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest
ajuntament ha estat VISUNEXT SPAIN, SLU., per un import de 717,59 euros i 150,69
euros d’IVA. Però, donat que aquesta empresa només accepta el pagament de la
factura a 7 dies i l’ajuntament, com a administració pública, ha de tramitar el pagament
amb els tràmits i els terminis previstos legalment, s’ha d’adjudicar el subministrament
del projector a IMPACTE SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS, SL., per un import
de 1.239,00 euros i 260,19 euros d’IVA.
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Atès que, en data 23 de desembre de 2020, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobri contractació.
Atès que, en data 23 de desembre 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 de subministrament d’un projector per a fer cinema a
l’aire lliure, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
IMPACTE SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS, SL. (NIF B65130809), per un
import de 1.239,00 euros i 260,19 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació per a l’adquisició d’un
projector per a fer cinema a l’aire lliure. El codi CPV és el següent: 38652000-0
(projectors cinematogràfics).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 1.499,19
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-62300 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:24 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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