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Núm. Acta: 12/2020
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 30 DE JUNY DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 30 de juny de 2020 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:36 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.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 189/2020.
Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics per al Casal d’estiu a tres famílies per
vulnerabilitat social.

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

5. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
“AMPERT, Associació contra el Càncer” i aprovació del conveni regulador.
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei d’un
gestor d’expedients (exp. M25-2020 i G228/2020).
7. 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 16 de
juny de 2020, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el
President la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 189/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. C. T. R., en data
10 de juny de 2020 i amb núm. de RE 675, per tal de legalitzar les obres consistents
en l’arranjament de la barbacoa i la pavimentació d’uns 50m² de paviment exterior a
la finca situada al carrer Rieux Volvestre núm. 5 de Can Rovireta del municipi de
Font-rubí; segons referència cadastral 6960205CF8866S0001JB.
Vist l’informe de data 15 de juny de 2020 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en
el Text refós de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat
definitivament el 22 de desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i
demés normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 189/2020,
presentada per la Sra. M. C. T. R., per tal de legalitzar les obres consistents en
l’arranjament de la barbacoa i la pavimentació d’uns 50m² de paviment exterior a la
finca situada al carrer Rieux Volvestre núm. 5 de Can Rovireta del municipi de Fontrubí.
OBSERVACIONS:
-

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de
llicència d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.500,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 2.500,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 65,00 € + 13,00 € (d’acord amb
l’ordenança municipal núm.18 (art.6.7) = 78,00 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 150,00 € (d’acord amb l’ordenança
municipal núm.18 (art.6.7).
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 228,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
...
Article 6 – Quota tributària
...
7. S’estableix una sanció per no demanar el corresponent assabentat d’una obra menor urbanística en un 20% de l’import
sobre construccions, instal·lacions i obres, més la corresponent taxa del 3% del pressupost de referència, amb un mínim
de 150,00 €.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
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QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER AL CASAL
D’ESTIU A TRES FAMÍLIES PER VULNERABILITAT SOCIAL.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“El Casal d’estiu d’aquest 2020, organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès i
amb el suport d’aquest Ajuntament, tindrà una durada de 4 o 5 setmanes, i
excepcionalment per causa de la pandèmia pel coronavirus tindrà unes tarifes
bonificades atès el compromís municipal de contribuir econòmicament amb el 50%
de les quotes dels infants del municipi, que es farà efectiu un cop finalitzi el casal
d’estiu i es disposi de la informació de totes les inscripcions definitives dels infants,
prèvia aprovació d’un acord. El preu de casal d’estiu de 4 setmanes és de 96 euros.
Vist l’informe emès per l’equip bàsic de serveis socials d’aquesta Corporació, en
data 22 de juny de 2020, de sol·licitud d’ajut per vulnerabilitat social, agreujada per la
situació de la crisis sanitària, per a quatre menors pertanyents a tres unitats familiars
del municipi, per a què puguin assistir al casal d’estiu municipal. En aquest informe
es demana a la Corporació un ajut econòmic total de 192,00 euros, que s’ingressarà
directament al compte bancari del Consell Esportiu de l’Alt Penedès, que és l’entitat
que organitza el casal d’estiu.
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de prestació de
serveis socials, d’acord amb el que preveu l’article 66.3.k) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; i vist el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic.
Vist el que preveuen els articles 21, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles 9.2, 22.2 b) i c), 28, 30 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; els
articles 55, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; i l’article 15.2.f) i
16.3.c) de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Font-rubí
(aprovada definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al
BOPB de data 29 de maig de 2017).
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació
pressupostària 231.48000 per a fer front a la despesa que es deriva d’aquests ajuts.
Per tot això, i atès que es poden atorgar subvencions directes amb caràcter
excepcional, quan s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres de degudament justificades, que en dificultin la convocatòria pública mitjançant
concurrència competitiva; i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són unes de
les finalitats a les que es poden destinar les subvencions, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Concedir els següents ajuts econòmics, per import total 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:
- Família R. H.: 19,20 euros;
- Família E. H. C.: 115,20 euros;
- Família A.: 57,60 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de CENT NORANTA-DOS EUROS
(192,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48000 del pressupost de l’exercici 2020, per
fer front a la subvenció que s’atorga.
Tercer.- 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.- Comunicar la concessió d’aquests ajuts econòmics a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a les famílies afectades, al Consell Esportiu
de l’Alt Penedès i als serveis socials municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A “AMPERT – ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”
I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició formulada per “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” 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).
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

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
“AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”, amb CIF G-64459001, per un
import de CENT CINQUANTA (150,00 €), destinada entre d’altres, a donar suport al
pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia, 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 “AMPERT ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” 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, el Sr. J. R. i R., major d’edat actuant com a president, en nom i representació de “AMPERT,
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”, amb CIF G64459001, amb domicili a efectes de notificació al
carrer Pere el Gran, núm. 32, 1r. de Vilafranca del Penedès (08720),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” va presentar, en data 15 de juny de
2020 i ID de registre 2020-E-RC-700, 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 “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” té com a objectius prioritaris:
- Donar suport al pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia.
- Potenciar la participació de la població en els projectes proposats per aquesta associació.
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-

Potenciar i desenvolupar una xarxa de transport personalitzat i comú per a totes les persones
malaltes de càncer de l’Alt Penedès en tractament de radioteràpia en el servei públic, Institut
Català d’Oncologia, ICO Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat.
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 “AMPERT,
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” en l’execució del projecte/activitat següent: donar suport al
pacient oncològic en tractament actiu de radioteràpia, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” amb un
import de CENT CINQUANTA EUROS (150,00€), 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.
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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.”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS
(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48021 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’Associació Ampert.
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 Ampert.
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.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DEL
SERVEI D’UN GESTOR D’EXPEDIENTS (EXP. M25-2020 I
G228/2020).
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La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que és necessària la contractació d’un gestor d’expedients per a poder tramitar
i fer el seguiment integral de qualsevol expedient i document, a més de complir amb
les normatives exigides per l'Administració (Llei 39/2015, Llei 40/2015, LOPD,
Seguretat, Signatura electrònica, Arxivística, etc.). L’ajuntament, a finals del 2020 o
principis del 2021, comptarà amb un gestor d’expedients que facilita la Diputació de
Barcelona als municipis petits; mentrestant és necessari contractar aquest servei fins
el dia 14 de juny de 2021, mitjançant contracte menor.
Atès que properament es disposarà d’un nou gestor d’expedients proporcionat per
Diputació de Barcelona com ja s’ha esmentat, atès el que comporta
administrativament un canvi de programa i funcionament en aquest àmbit, no té
sentit licitar aquest servei per un breu termini de temps, i per això només s’ha
sol·licitat un pressupost a l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN, SL., que a més d’estar capacitada per a dur a terme aquest
servei, és qui ens l’està donant actualment. L’import del pressupost és de 3.547,56
euros i 744,99 euros d’IVA.
Tot i que la Diputació de Barcelona ens implanti el seu gestor d’expedients a finals
d’enguany o principis del 2021, durant un temps és recomanable disposar de l’actual
per garantir el traspàs correcte de totes les dades. Per tant, la durada del contracte
amb l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SL. és del
15 de juny de 2020 al 14 de juny de 2021.
Atès que, en data 25 de juny de 2020, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 25 de juny de 2020, s’ha emès informe per part de la secretària
interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb
l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre l’òrgan
competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei d’un gestor d’expedients, del 15 de juny
de 2020 fins el 14 de juny de 2021, mitjançant el procediment del contracte menor,
amb el contractista ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SL.
(NIF A50878842), per un import de 3.547,56 euros i 744,99 euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei d’un gestor d’expedients. El
codi CPV és el següent: 72212900-8 (serveis de software y sistemes informàtics
diversos).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de
4.292,55 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.22713 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.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt
que no està inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió, perquè és per a la reparació d’un mur en mal estat que dona a via
pública.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del
dia, i s’acorda que a continuació es debati i es voti.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
232/2020.
La proposta presentada és la següent:
“En data 15 de maig de 2020 i NRS 47, es va enviar un avís al titular de la parcel·la
situada al carrer Puigdàlber núm. 5 en que es demanava amb caràcter d’urgència la
reparació del mur en mal estat i en perill de caure. Vista la sol·licitud de llicència
d’obres presentada pel Sr. M. L. P., en data 11 de juny de 2020 i amb núm. de RE
677, per tal de realitzar les obres consistents en l’arranjament i millora d’aquest mur
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de tancament en mal estat de conservació a la finca situada al carrer Puigdàlber
núm. 5 del barri Grabuac al municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
9438703CF8893N0001PL.
Atès que, fins el dia 29 de juny de 2020, el Sr. L. no ha fet arribar a aquest
Ajuntament el pressupost de les actuacions objecte de llicència d’obres.
Vist l’informe de data 29 de juny 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 29 de juny de 2020.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre
de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 232/2020, presentada pel Sr. M. L. P., per
tal de realitzar les obres consistents en l’arranjament i millora d’un mur de tancament
en mal estat de conservació a la finca situada al carrer Puigdàlber núm. 5 del barri
Grabuac al 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: 3.870,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 3.870,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 100,62 €
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TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50 €): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 150,62 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DE SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120€): 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.
VUITÈ.- 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 20:59 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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