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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 25 DE MAIG DE 2021
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 25 de maig de 2021 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.
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de Promoció
Econòmica i Turisme.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora d’Ensenyament i
de Patrimoni.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY,
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 21:50 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.
5.
6.
7.

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. 198/2021.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 393/2020.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 458/2020.
Proposta De contractació de 6 subscripcions a la Revista Cavall Fort. (exp. M19-2021 i
G212/2021).
Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 11 de maig de
2021, 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.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
198/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. S. N. M., en data 4 de maig de
2021 i amb núm. de RE 705, per tal de realitzar les obres consistents en la reforma de la cuina
de l’habitatge situat al nucli urbà del Coll de la Barraca núm. 2 del municipi de Font-rubí;
segons referència cadastral 0890201CF9809S0001HD.
Vist l’informe de data 12 de maig de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a l’assabentat
de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les
Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de
2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 198/2021, presentada pel
Sr. S. N. M., per tal de realitzar les obres consistents en la reforma de la cuina de l’habitatge
situat al nucli urbà del Coll de la Barraca núm. 2 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.
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-

-

Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar
l’acreditació d’haver signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document
ha constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de
la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència
d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.821,82 € (mobles cuina) + 1.494,90 € (taulell i frontal taulell) = 7.316,72 €.
PRESSUPOST REVISAT: 7.316,72 €.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 190,23 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% d’acord
amb l’ordenança municipal (art.6.2).
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 235,23 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 393/2020.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. LL. M., en data 22 d’octubre de
2020 i amb núm. de RE 1352, 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
la col·locació d’un tancat d’uns 110ml, format per pals de fusta i malla ramadera a la finca
anomenada Cal Pastor i situada al barri Mas Moió núm. 18 del municipi de Font-rubí i segons
referència cadastral 08084A029000110000OE.
Vist els requeriments de documentació fets al titular en data 9 de novembre de 2020 i NRS175
i 14 de gener de 2021 i NRS6, i la documentació aportada per la propietat en data 17 de març
de 2021 i NRE458.
Vist l’informe de data 7 de maig de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la legalització
de la llicència d’obres sol·licitada, donat que les obres s’ajusten 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 19 de maig de 2021.
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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 legalització de la llicència d’obres núm. 393/2020, presentada pel Sr. J.
LL. M., per tal de realitzar les obres consistents en la col·locació d’un vallat d’uns 110ml, format
per pals de fusta i malla ramadera a la finca anomenada Cal Pastor i situada al barri Mas Moió
núm. 18 del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

Caldrà que el tancat, 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.
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: 436,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 600,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6% + 20% de més, d’acord amb l’art.6, punt
7 de l’Ordenança fiscal núm.18 – TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME, pel que fa a legalitzacions): 15,60 € + 3,12 € = 18,72 €
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TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 150 € d’acord amb l’art.6, punt 7 de
l’Ordenança fiscal núm.18 – TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME, pel que fa a legalitzacions): 150,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 168,72 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable amb un mínim de
120€): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (0,00 € aval mínim)

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 458/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. LL. B. C., en data 4 de desembre de
2020 i amb núm. de RE 1623, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un
magatzem de dues plantes com ampliació del taller de fusteria a la finca situada al carrer
Mossèn Vicenç Marí núm. 2 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí
i segons referència cadastral 7257415CF8875N0001LX.
Vist el requeriment de documentació enviat el 25 de març de 2021 i NRS232, i que el titular
va aportar posteriorment, en data 28/04/2021 i NRE 679 i 12/05/2021 i NRE741.
Vist l’informe de data 12 de maig de 2021 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la llicència
d’obres sol·licitada, donat que les obres s’ajusten 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 19 de maig de 2021.
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. 458/2020, presentada pel Sr. LL. B. C., per tal de
realitzar les obres consistents en la construcció d’un magatzem de dues plantes com ampliació
del taller de fusteria a la finca situada al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 2 del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
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 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: 46.234,46 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 46.876,60 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.218,79 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 281,26 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.512,05 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 937,53 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): *244,64 € 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.
SISÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE 6 SUBSCRIPCIONS A LA REVISTA CAVALL
FORT.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que l’entitat Montònec, que publica una revista d’informació local, organitza un certamen
literari amb tots els/les alumnes de l’escola Font-rúbia i l’Ajuntament de Font-rubí col·labora
amb els premis que es concedeixen; per aquest motiu és necessària la contractació d’unes
subscripcions a la revista Cavall Fort, que són els premis literaris escolars que s’atorguen.
Atès que la contractació de subscripcions a revistes, publicacions periòdiques i bases de
dades (CPV 79980000-7) 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
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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 només s’ha sol·licitat pressupost, segons consta a l’expedient, a EDICIONS CAVALL
FORT, SL., revista adreçada al públic infantil i juvenil, feta en català, divertida i interessant,
amb un contingut i una presentació de màxima qualitat, que ajuda als seus lectors a adquirir
el gust per la lectura, els desvetlla la curiositat pel món que els envolta i els estimula la
creativitat, en definitiva, un element de lleure actiu, creatiu i enriquidor, l’import del qual és de
386,80 euros i 15,47 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació
pressupostària 323-22001, corresponent a festes populars.
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 6 subscripcions a la revista Cavall Fort, amb EDICIONS
CAVALL FORT, SL., amb NIF B58180613, per un import de 386,80 euros i 15,47 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de 402,27 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 323.22001.
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.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), en relació amb
l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de membres de la Junta de
Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, tres punts que no estaven inclosos en l’ordre
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una llicència
d’obres a ENDESA que és necessària per donar subministrament elèctric al punt de recàrrega
elèctrica i de dos expedients de contractació menor en relació al servei de piscina municipal.
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.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 121/2021.
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La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, el 23 de març de 2021 i
NRE 497, ha sol·licitat autorització per realitzar obres d’ampliació de la xarxa elèctrica
consistent en obertura, reposició de rasa i estesa de 9 metres de línia subterrània de baixa
tensió a 400V per a la instal·lació d’un nou subministrament de 50KW situat al carrer Carrerada
s/n del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí; segons projecte redactat
i signat per J. T. E. amb núm. de visat 2021/00648 de data 23 de març de 2021.
Vist l’informe FAVORABLE emès per l’enginyer municipal en data 20 de maig de 2021, 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.
• 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.
• 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 21 de maig de 2021.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 121/2021 presentada per EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.U. per tal de realitzar obres d’ampliació de la xarxa elèctrica consistent en
obertura, reposició de rasa i estesa de 9 metres de línia subterrània de baixa tensió a 400V
per a la instal·lació d’un nou subministrament de 50KW situat al carrer Carrerada s/n del nucli
urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
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Segon.- Liquidar el següent tribut:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.660,67 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 43,18 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb mínim de 50€): 50,00 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 93,18 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % pressupost obra): EXEMPT

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 2021 (EXP. M17-2021 I G156/2021).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació del servei de manteniment de la piscina municipal per
a poder prestar correctament el servei públic aquesta temporada d’estiu 2021.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, RUBEN
JIMÉNEZ BALAGUÉ, MANEL 71, SL. i LAMPISTERIA RUBIÓ, SL., i segons criteri tècnic,
l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat
RUBEN JIMÉNEZ BALAGUÉ, per un import de 4.218,80 euros i 885,95 euros d’IVA., d’acord
amb el detall següent:
•

•
•

Manteniment de la piscina del 24 de juny al 31 d’agost (netejar filtres de sorra i les
cisternes dels esquímers, toma de mostra de PH i clor, i registre de lectures de les dues
piscines) ......………………................................. 3.401,05 euros;
Posta en marxa del rec ...………………................ 398,25 euros;
Posta en marxa dels analitzadors PH i clor .…….. 419,50 euros.

Atès que, en data 25 de maig de 2021, 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 maig de 2021, 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:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis per al manteniment de la piscina municipal
temporada 2021 a RUBEN JIMÉNEZ BALAGUÉ (NIF 36527611-T), per import de 4.218,80
euros i 885,95 euros d’IVA.
SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei de manteniment de la piscina. El codi
CPV és el següent: 45212290-5, serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions
esportives.
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 5.104,75
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337-21303 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament, si
escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE
SERVEIS DE SOCORRISME, CONTROL D’ACCESSOS I D’ALTRES PER A LA PISCINA
MUNICIPAL, TEMPORADA D’ESTIU 2021 (EXP. M18-2021 I G210/2021).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Atès que és necessària la contractació del servei de socorrisme, de control d’accessos i
d’altres serveis, per a la temporada d’estiu 2021 de la piscina municipal, per a poder prestar
correctament el servei públic. Atesa la situació existent provocada per la pandèmia pel
coronavirus, és molt important un bon control de l’accés al recinte de la piscina i d’altres
serveis que es duguin a terme, per complir amb les recomanacions de seguretat.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a quatre empreses capacitades per a portar a terme aquest
servei, segons consta a l’expedient: SERAF PENEDÈS, SL., GRUP SERVIESPORT MUNAR,
HIJOSA I MONGUIÓ, SL., SALVAMENT CATALÀ, SL. i SERAF GARRAF SL., però només
han presentat oferta SERAF PENEDÈS, SL. i SERAF GARRAF SL., i l’empresa que ha
presentat una oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament per realitzar el servei de
socorrisme, del control d’accessos, venda d’entrades i d’altres, del 24/06/2021 al 31/08/2021,
ha estat SERAF GARRAF SL., per un import 14.960,00 euros i 3.141,60 euros d’IVA.
Atès que, en data 25 de maig de 2021, 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 maig de 2021, 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;
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i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de socorrisme, de control d’accessos i venda
d’entrades i d’altres, per a la temporada d’estiu 2021 de la piscina municipal, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista SERAF GARRAF, SL. (NIF B43673680),
per un import de 14.960,00 euros i 3.141,60 euros d’IVA.
SEGON.- Establir que la durada del contracte serà del 24 de juny al 31 d’agost de 2021
(ambdós inclosos). L’horari de prestació del servei serà d’11:00 a 19:00 h.
-

-

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

TERCER.- L’objecte del present contracte és el servei de socorrisme, de control d’accessos
i venda d’entrades i d’altres en la piscina municipal. El codi CPV és el següent: 92000000-1
(serveis d’esbarjo, culturals i esportius).
QUART.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import total de 18.101,60
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337.22712 del vigent pressupost.
CINQUÈ.- Mitjançant la presentació de factures amb periodicitat mensual, expedida pel
contractista o proveïdor i conformada pel regidor responsable del contracte, un cop realitzada
la prestació del període.
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SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DESÈ.- 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
22:20 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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