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de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 22 DE JUNY DE 2021
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 22 de juny 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/la regidor/a:
•

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 20:43 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 devolució de la fiança corresponent a la comunicació prèvia
exp. núm. 345/2020.
4. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 139/2021.
5. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció funerària
del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del sector Jesús de Natzaret núm. 11),
exp. 179/2021.
6. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció funerària
del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del sector Jesús de Natzaret núm. 12),
exp. 180/2021.
7. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció funerària
del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del sector Jesús de Natzaret núm. 19),
exp. 181/2021.
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8. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció funerària
del Cementiri de Santa Maria de Bellver (nínxol del sector Nostra Senyora dels Dolors
núm. 187), exp. 182/2021.
9. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a AMPERT
– Associació contra el càncer o aprovació del conveni regulador.
10. Proposta de denegació d’una subvenció per concessió directa a l’Associació GENS (Grup
d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat), exp. 228/2021.
11. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc d’adquisició dels
aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació (exp. 2016.03) del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de municipis i
comarques (ACM), exp. 249/2021.
12. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari (exp.
2018.09) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana
de municipis i comarques (ACM), exp. 250/2021.
13. Proposta d’aprovació del contracte menor per a l’adquisició d’un escenari desmuntable
per a la pista poliesportiva (exp. M20-2021 i G248/2021).
14. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament per a
l’adquisició de material per a la festa major (exp. M21-2021 i G251/2021).
15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei de manteniment de
dues tauletes de signatura biomètrica (exp. M22-2021 i G252/2021).
16. 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 8 de juny 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 345/2020.

LA

FIANÇA

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 2 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada
sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 345/2020) presentada per la Sra. E. A. G. per dur
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a terme les obres consistents en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de
l’habitatge situat al nucli urbà de la Rubiola núm. 6 del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de
garantia de l’obra, per un import de 120,00 euros, el qual va ser ingressat al compte corrent
de la Corporació en data 30 de març de 2021.
Atès que, en data 18 de maig de 2021 i amb número de RE 776, l’empresa Dominion Industry
& Infrastructures, S.L. en representació de la Sra. E. A. G. ha presentat instància en que
sol·licita la devolució de la fiança de la comunicació prèvia 345/2020, ja que les obres han
estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 7 de juny de 2021, 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 a la documentació presentada i
aprovada en Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2021, es proposa a la Corporació
la devolució de la fiança de garantia de l’obra que 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 a la Sra. E. A. G. de la fiança dipositada en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 euros, corresponent a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 345/2020.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada 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.
QUART.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
139/2021.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. F. D. V., en representació
d’ALRISC EXPERT, S.L., en data 29 de març de 2021 i amb núm. de RE 531, per tal de
realitzar les obres consistents en l’adequació de la instal·lació elèctrica de l’immoble situat al
carrer Carrerada s/n del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i
referència cadastral 7459801CF8875N0001XX.
Vist el requeriment de documentació efectuat en data 4 de maig de 2021 i NRS53, el qual va
ser respost per l’interessat en data 14 de maig de 2021.
Vist l’informe de data 7 de juny de 2021 de l’enginyer 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.
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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.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 139/2021, presentada per
ALRISC EXPERT, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en l’adequació de la
instal·lació elèctrica de l’immoble situat al carrer Carrerada s/n del nucli urbà de Guardiola de
Font-rubí del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Posar en coneixement de l’interessat la situació administrativa irregular de l’expedient
de l’activitat de Caves Ferret, S.L.
- Posar en coneixement de l’interessat la impossibilitat de realitzar un canvi de titularitat
de l’activitat, fet que implica que el nou titular de l’activitat haurà de presentar la
documentació necessària segons el règim administratiu al què estigui sotmès.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.000,00€
PRESSUPOST REVISAT: 3.000,00€
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 78,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 45,00 € (bonificació d’un 10% d’acord
amb l’ordenança municipal (art.6.2).
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 123,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ,
D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER
(NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET NÚM. 11), EXP. 179/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 18 de març de 2020 (Registre d’entrada núm. 463), el Sr. J. F. F. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 11 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de la seva propietat.
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Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del municipi
de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de 2008 i vist
l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora de la taxa per
prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 20% (fins a 10 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

564,00€
112,80€
451,20€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació pressupostària
164-62900.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 11 del sector Jesús de
Natzaret de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. F. F., per import de 451,20 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN AMB VINT
CÈNTIMS (451,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de l’exercici 2021.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SISÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ,
D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER
(NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET NÚM. 12), exp. 180/2021.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, en data 18 de març de 2021 (Registre d’entrada núm. 465), el Sr. J. F. F. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 12 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de la seva propietat.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del municipi
de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de 2008 i vist
l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora de la taxa per
prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 20% (fins a 10 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar

564,00€
112,80€
451,20€
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Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació pressupostària
164-62900.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 12 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J. F. F., per import de
451,20 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN AMB VINT
CÈNTIMS (451,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de l’exercici 2021.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a l’interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ,
D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER
(NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET NÚM. 19), EXP. 181/2021.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, en data 22 de març de 2021 (Registre d’entrada núm. 491), la Sra. M. J. T. S.
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 19 del sector Jesús
de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de la seva propietat.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del municipi
de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de 2008 i vist
l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora de la taxa per
prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 20% (fins a 10 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar

564,00€
112,80€
451,20€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació pressupostària
164-62900.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del següents
ACORDS:
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Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 19 del sector Jesús de
Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat de la Sra. M. J. T. S., per import
de 451,20 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN AMB VINT
CÈNTIMS (451,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de l’exercici 2021.
Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a la interessada.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
VUITÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ,
D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER
(NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS NÚM. 187), Exp. 182/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 26 de març de 2021 (Registre d’entrada núm. 518), el Sr. E. H. T. presentà
instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol número 187 del sector Nostra
Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver d’aquest municipi, de la seva
propietat.
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del municipi
de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de 2008 i vist
l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora de la taxa per
prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local, l’adquisició de l’esmentat nínxol és el següent:
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 40% (més de 20 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

672,00€
268,80€
403,20€

Vist que existeix consignació pressupostària adequada o suficient a l’aplicació pressupostària
164-62900.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 187 del sector Nostra
Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. E. H. T., per
import de 403,20 euros.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de QUATRE-CENTS TRES AMB VINT CÈNTIMS
(403,20 €), amb càrrec a l’aplicació 164.62900 del pressupost de l’exercici 2021.
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Tercer.- Reconèixer l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada de l’aplicació
indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a la interessada.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
NOVÈ.- 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 sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 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 2021.
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 “AMPERT,
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”, amb CIF G-64459001, per un import de TRES-CENTS
EUROS (300,00 €), 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.
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

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 2021 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. Joan Ríos i Rallé, major d’edat, actuant com a president, en nom i representació de
“AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER”, amb CIF G64459001, amb domicili 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 4 de maig de 2021
i ID de registre 2021-E-RC-706, 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 2021, 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.
- 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 TRES-CENTS EUROS (300,00€), 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.
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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 2021.
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 2022, 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 2021.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció
de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar
per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin
i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2021. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

Joan Ríos i Rallé
President d’“AMPERT, ASSOCIACIÓ
CONTRA EL CÀNCER

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

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES-CENTS EUROS (300,00 €),
amb càrrec a l’aplicació 231.48021 del pressupost de l’exercici 2021, 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.
DESÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A
L’ASSOCIACIÓ GENS (GRUP D’EXPERIMENTACIÓ EN NATURISME I SOSTENIBILITAT),
EXP. 228/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició presentada en data 19 de maig de 2021 i NRE 782 per la Sra. B. G., en nom
de l’associació GENS (Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat), per tal que li sigui
concedida una subvenció per a portar a terme el Projecte “Camps de treball per a la
sensibilització ambiental”.
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).
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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.
Vist l’informe de la regidoria de cultura, de data 2 de juny, que es transcriu a continuació:
“INFORME DE LA REGIDORIA DE CULTURA
Ajuntament de Font-rubí
Assumpte: Valoració de la subvenció presentada de l'Associació GENS,
Antecedents:
L'Associació GENS presenta una proposta de subvenció a l'Ajuntament de Font-rubí a data 15/05/2021 amb
número de registre 2021-E-ER-782, per la qual es realitza una valoració del projecte presentat i que es detalla a
continuació.
1. Es valora positivament la idea de poder realitzar un camp de treball per a la sensibilització ambiental
2. Es valora positivament que estigui adreçat joves i amb vulnerabilitat personal o professional.
3. El projecte de plantejament i objectius està ben redactat i detallat, així com la seva justificació.
4. La planificació general (programació, fitxes, logística) és correcte tot i que cal treballar el desglossament de
cada sector.
5. La presentació de la planificació envers les obligacions legals com pla d'evacuació i permisos és correcte.
Per contra,
6. El projecte no contempla que s'organitzi a dintre del municipi (tot i la proximitat del lloc a dur a terme
l'activitat) per la qual dificulta la justificació d'una subvenció fora del terme municipal.
7. Amb relació al pressupost es considera correcte tot i l'elevat cost per persona que genera aquesta activitat amb
relació a altres projectes similars.
8. No es recull cap activitat o col·laboració que integri alguna altra entitat cultural o social de Font-rubí l no es
veu cap impacte ni repercussió directa sobre el municipi o els seus habitants que justifiqui aquesta despesa.
9. Es demana 3.000,00 € en concepte de subvenció que equival al 50% del cost, però no determina el nombre de
joves en cas de no arribar a la forquilla esmentada.
10. No parla de beneficiaris directes i indirectes de forma específica i del mínim necessari per considerar el
projecte rendible a realitzar-se.
11. Es valora que l'Ajuntament podria tenir en compte la possibilitat de subvencionar a joves del municipi, però
no al total o parcial dels participants no residents a Font-rubí, ja que podria donar el cas que subvencionem altres
joves d'altres municipis amb diners municipals.
12. Per últim, actualment no es disposa d'aplicació pressupostària ni crèdit per poder assumir aquesta quantia
sol·licitada per la qual caldria iniciar una modificació de crèdit que caldria aprovar per Ple essent impossible
arribar als terminis establers.
Atès doncs, amb la valoració realitzada des de la Regidoria de Cultura en aquest document, es proposa la
denegació de la subvenció pels motius esmentats anteriorment.
Tanmateix, l'Ajuntament es compromet a donar suport al projecte en la difusió de l'activitat i possible material
que es necessiti, en la mesura del possible, tal com ha fet sempre en el suport a activitats dins del municipi i amb
impacte directe al municipi.
Pels efectes oportuns,
Carme Sibil Galimany
Regidora de Cultura
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

Ajuntament de Font-rubí
Font-rubí, 2 de juny de 2021”

Donat que es tracta de la petició de subvencionar un projecte de camp de treball per a la
sensibilització ambiental amb unes finalitats molt específiques, d’acord amb la informació
presentada per l’Associació GENS, que no es du a terme dins del municipi, que el propi
Ajuntament ja organitza activitats d’estiu d’interès general i destinades al jovent del municipi,
fa que sigui un projecte que no reuneixi les condicions necessàries per a ser subvencionat per
a aquesta Corporació.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud no es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat 16.3.a) de l’ordenança i que des de la regidoria de cultura s’informa desfavorablement
la concessió de la subvenció dels motius exposats en el contingut de dit informe de data 2 de
juny de 2021, 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.- DENEGAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’associació
GENS (Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat), pels motius exposats en el cos
d’aquesta proposta.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a l’associació GENS (Grup d’Experimentació en
Naturisme i Sostenibilitat).”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
ONZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A
L’ACORD MARC D’ADQUISICIÓ DELS APARELLS DESFIBRIL·LADORS, DEL SERVEI
DE MANTENIMENT I FORMACIÓ (EXP. 2016.03) DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES (ACM), Exp. 249/2021.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb
el Consorci Català pel desenvolupament Local.
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades
d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:
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1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5

Atès que en data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de conformitat
amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
Atès que en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 26 d’abril de 2018, es
resolgué aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats i formació amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2016.03) a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en tots
els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb
tots els drets i deures derivats de la relació contractual. Actuacions que es van formalitzar en
data 17 de maig de 2018.
Donat que en data 18 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament l’expedient de la
primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2016.03) per un període addicional de 12 mesos, des del 20 d’octubre del 2019 fins a
20 d’octubre de 2020.
Donat que en data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre el l’ACM i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació.
Atès que, en data 5 d’octubre de 2020, es formalitza la segona pròrroga del contracte de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), pels lots 1-2-3-4 i 6.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí disposa de tres desfibril·ladors situats, un a la Pista
Poliesportiva Coberta, un altre al Centre Recreatiu “La Cooperativa” i l’altre a l’exterior de la
llar d’infants municipal “Els Pinells”.
Donat que hi ha treballadors municipals que els manca fer la formació per a utilitzar
desfibril·ladors.
Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12, en relació als
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
Atès que l’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la
DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc
els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió
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adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del
CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
Donat que la DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen
de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de
contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació
a un Acord marc.
Atès que, de conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa
anterior.”
D’acord amb l’article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i de
conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc d’adquisició dels aparells
desfibril·ladors (DEA), del servei i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2016.03).
Segon.- Aprovar la contractació del curs bàsic de formació d’aparells desfibril·ladors (DEA) a
l’empresa adjudicatària TECHNOLOGY 2050, SL. que es detalla a continuació:
Tipus
d’aparell
(amb
o
sense
instal·lació/compra
o
arrendament)
/Manteniment/ Formació i difusió

Nombre
aparells

Curs bàsic de formació

Número
de
mensualitats
rèntings
/
manteniments
1

Preu/unitat (€)
(sense IVA)

160,66

Preu total
(amb IVA)

194,40

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició per import de 194,40 euros (IVA inclòs) que
s'imputarà dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació pressupostària
920-16200.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària TECHNOLOGY 2050, SL.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I DETERMINADES
LLICÈNCIES DE PROGRAMARI (EXP. 2018.09) DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES (ACM), EXP. 250/2021.
La proposta presentada és la següent:
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“ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb
el Consorci Català pel desenvolupament Local.
Atès que la Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del
CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en la seva
sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació
a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat
adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:
1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28.
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 27.
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19.
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12.
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27.
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27.
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25.
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, , Lots 2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 i 28.
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28.
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26.
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14.
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28.
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.

Donat que, en data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.
Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de comprar 3 portàtils per a tasques de
diferents àrees.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en
la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
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

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens
locals.
D’acord amb l’article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i de
conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc de subministrament
d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2018.09)
SEGON.- Aprovar la contractació a les empreses adjudicatàries Algoritmos, Procesos y
Diseños, SA. i Servicios Microinformàtica, SA. dels bens següents:
Lot

Descripció dels equips

Quantitat

2
2

ASUS P1510
LENOVO NOTEBOOK THINKPAD L14

2
1

Import Unitat
(sense IVA)
415,00 euros
849,86 euros

Import Total
(sense IVA)
830,00 euros
849,86 euros

TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 2.032,63
euros que s'imputarà dins del pressupost municipal d’enguany, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 920-62600, d’acord amb el detall següent:
EMPRESA
Algoritmos, Procesos y Diseños, SA.
Servicios Microinformàtica, SA.

IMPORT SENSE
IVA
830,00 euros
849,86 euros

IMPORT AMB IVA
1.004,30 euros
1.028,33 euros

QUART.- Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries ALGORITMOS,
PROCESOS Y DISEÑOS, SA. I SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA. i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT).”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
TRETZÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN ESCENARI DESMUNTABLE PER A LA
PISTA POLIESPORTIVA (EXP. M20-2021 I G248/2021).
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La proposta sotmesa davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que és necessària la contractació de l’adquisició d’un escenari desmuntable per a la
pista poliesportiva per tal de poder ampliar l’escenari que hi ha fixe ja que, en algunes
actuacions, les dimensions d’espai sol·licitades són superiors.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient: DOUBLET
IBÉRICA, SA., JOSEP MARGALEF MARTÍNEZ i RAMON PARRILLA MORALES, i que,
segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest
ajuntament ha estat DOUBLET IBÉRICA, SA., per un import de 14.062,00 euros i 2.953,02
euros d’IVA.
Atès que, en data 11 de juny 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 14 de juny 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:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un escenari
desmuntable per a la pista poliesportiva a DOUBLET IBÉRICA, SA., amb NIF A58890682, per
un import de 14.062,00 euros i 2.953,02.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició d’un escenari desmuntable. El codi CPV
és 34514700-0 (Plataforma mòbil).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 17.015,02 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-62500 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament, 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 als adjudicataris en el termini de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CATORZÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA FESTA MAJOR
(EXP. M21-2021 I G251/2021).
La proposta que es presenta és la següent:
“Atès que és necessària la contractació de l’adquisició de material (samarretes i bosses de
roba estampades) per tal de poder portar a terme activitats dins la Festa Major d’enguany.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, JORDI
COSTA PUIGVERT (DIGITAL 1425), QP QUALITY PRINT GESTION Y PRODUCCIÓN
GRÁFICA, SL. i COPYTOP OFFICE SYSTEMS, SL., i que, segons criteri tècnic, l’empresa
que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest ajuntament ha estat JORDI COSTA
PUIGVERT (DIGITAL 1425), per un import de 1.873,74 euros i 393,49 euros d’IVA.
Atès que, en data 14 de juny 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 14 de juny 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. 35/2015, de data 19 de juny, sobre
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de material per
a activitats diverses de la Festa Major d’enguany a JORDI COSTA PUIGVERT (DIGITAL
1425), per un import de 1.873,74 euros i 393,49 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició de material per la Festa Major 2021. El
codi CPV és 37416000-7 (Equipament per a activitats d’oci).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 2.267,23 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338-22609 del vigent pressupost.
QUART.-. Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
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SISÈ.- Notificar l’acord als adjudicataris 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.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE DUES TAULETES DE SIGNATURA BIOMÈTRICA
(EXP. M22-2021 I G252/2021).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que és necessària la contractació del servei de manteniment de les dues tauletes de
signatura biomètrica per tal de garantir una validesa en les transaccions i procediments
electrònics de l’Ajuntament de Font-rubí.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí, l’any 2020, va adquirir dues tauletes de signatura
biomètrica a l’empresa PEAKWAY, SL., partner homologat de firma biomètrica ViDSigner,
l’únic que té capacitat tècnica per a portar a terme projectes d’implantació de ViDSigner a
l’Administració Pública i que té integració amb el software de gestió d’expedients de
GESTIONA d’esPUBLICO, gestor que utilitza l’Ajuntament de Font-rubí.
Donat que la utilitat que donen aquestes tauletes necessita un manteniment anual, s’ha
sol·licitat pressupost per a procedir a la contractació d’aquest servei a l’empresa PEAKWAY,
SL., la única empresa que pot prestar-lo, la qual ha presentat una oferta per un import de
1.270,00 euros i 266,70 euros d’IVA.
Atès que, en data 15 de juny 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 15 de juny 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:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor del servei de manteniment de les dues tauletes de
signatura biomètrica de què disposa aquesta Corporació amb el contractista PEAKWAY, SL.
(amb CIF núm. B66460338), per un import de 1.270,00 euros i 266,70 euros d’IVA.
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SEGON.- L'objecte del contracte actual és la contractació del manteniment de les dues
tauletes de signatura biomètrica per tal de garantir una validesa en les transaccions i
procediments electrònics. El codi CPV és 50000000-5 (Serveis de reparació i manteniment).
TERCER.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per un import total de 1.536,70 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.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les
21:10 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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