Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 6 DE JULIOL DE 2021
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 6 de juliol 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.
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/la regidor/a:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY,
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:05 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.
8.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres exp.
núm. 365/2020.
Proposta d’aprovació de la devolució de les fiances corresponents a la comunicació prèvia
exp. núm. 198/2021.
Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 362/2020.
Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 262/2021.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 161/2021.
Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 163/2021.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de llicència de segregació d’una
finca rústica propietat de Soler & Degollada, S.A. i posterior agrupació a una altra finca
rústica propietat de R. P. V. (Cert 11/2017).
Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat dels nínxols núm. 105 i 117 del sector
Jesús de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 259/2021 i 260/2021.
Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 40 del sector Nostra
Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, exp. 261/2021.
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament per a
l’adquisició d’una plataforma per a gestionar les incidències municipals (exp. M23-2021 i
G269/2021).
Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis per al disseny d’un nou logotip
municipal (exp. M24-2021 i G271/2021).
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor d’obres per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques als centres educatius del municipi de Font-rubí (exp. M25-2021 i
G272/2021).
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 22 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 LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 365/2020.

LA

FIANÇA

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 27 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va concedir la llicència
d’obres (exp. 365/2020) presentada pel Sr. A. E. O., per dur a terme les obres consistents en
la construcció d’una piscina descoberta de 21m² de làmina d’aigua a la finca situada al carrer
Can Rovireta núm. 6 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de
Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar la corresponent fiança
de garantia de serveis, per import de 210,00 euros, la qual va ser ingressada al compte corrent
de la Corporació en data 9 de novembre de 2020.
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Atès que, en data 20 de juny de 2021 i amb número de registre d’entrada 934, el Sr. A. E. O.
ha presentat instància en que sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres exp.
365/2020, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 23 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 al projecte presentat i aprovat en
Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2020, es proposa a la Corporació la devolució
de la fiança de garantia dels serveis, la qual ascendeix a la quantitat de 210,00 euros.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. A. E. O. de la fiança dipositada en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 210,00 euros, corresponent a l’expedient de llicència
d’obres núm. 365/2020.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 198/2021.
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Atès que, en data 25 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va donar-se per assabentada
sobre la comunicació prèvia municipal exp. 198/2021, presentada pel Sr. S. N. M., per dur a
terme 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.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar la corresponent fiança de
garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i demolició,
per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de la Corporació en
data 27 de maig de 2021.
Atès que, en data 21 de juny de 2021 i amb número de RE 941, el Sr. S. N. M. ha presentat
instància en que sol·licita la devolució de les fiances de la comunicació prèvia 198/2021, ja
que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 23 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 al projecte presentat i aprovat en
Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2021, es proposa a la Corporació la devolució
de la fiança de les obres dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i
la fiança de residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. S. N. M. de la fiança dipositada en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 € i de la fiança de residus de la construcció i
demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de comunicació prèvia núm.
198/2021.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
362/2020.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. A. L. R., en data 28 de
setembre de 2020 i amb núm. de RE 1204, per tal de realitzar les obres consistents en un
paviment imprès per l’accés de vehicles a l’habitatge situat al nucli urbà de Santa Maria de
Bellver núm. 15 del municipi de Font-rubí; i amb referència cadastral
8268703CF8886N0001EB i 08084A041000070000OG. Segons documentació tècnica
redactada i signada per l’arquitecta tècnica L. L. R. i amb núm. de visat BCY971 de data 26
de maig de 2021.
Vist el requeriment de documentació enviat en data 4 de novembre de 2020 i NRS 172. Vista
la resposta del titular en data 2 de desembre de 2020 i NRE1607 en el que demana ampliar
el termini de resposta ja que va haver de demanar autorització a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona perquè el paviment està
situat en zona de protecció de Carreteres. En data 28 de maig de 2021 i NRE827 el titular
aporta l’autorització de dita Diputació així com la resta de documentació requerida.
Vist l’informe de data 16 de juny 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:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 362/2020, presentada pel
Sr. J. A. L. R., per tal de realitzar les obres consistents en un paviment imprès per l’accés de
vehicles a l’habitatge situat al nucli urbà de Santa Maria de Bellver núm. 15 del municipi de
Font-rubí.
Condicions de la comunicació prèvia:
Previ a la retirada de la comunicació prèvia, caldrà aportar l’alta censal o document acreditatiu
de l’empresa que realitzarà les obres.
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: 10.331,88 €
PRESSUPOST REVISAT: 10.331,88 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 268,63 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 61,99 € - 6,20 € (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 55,79 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 324,42 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 206,64 €
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.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
262/2021.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. E. P. R., en data 15 de juny
de 2021 i amb núm. de RE 909, per tal de realitzar diverses obres menors interiors consistents
en canviar el paviment, canviar el revestiment i el paviment de l’escala, treure prestatges
d’obra per posar unes guies, pintar, canviar portes i renovar instal·lació elèctrica a l’habitatge
situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 5 del nucli de Guardiola de Font-rubí del municipi de
Font-rubí; segons referència cadastral 7256602CF8875N0001QX.
Vist l’informe de data 1 de juliol 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. 262/2021, presentada per
la Sra. E. P. R., per tal de realitzar les obres consistents en diverses obres menors a l’interior
de l’habitatge situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 5 del nucli de Guardiola de Font-rubí
del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques i haurà 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. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de
12 de novembre, pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 6.100,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 6.100,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 158,60 €
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: 203,60 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 122,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €
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Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 161/2021.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. S. LL., en data 16 d’abril de 2021
i amb núm. de RE 629, per tal de realitzar l’actuació de la tala de dos pins donat que les arrels
li entren a l’habitatge de la finca situada al carrer de la Noguera núm. 34 de Can Castellví del
municipi de Font-rubí; amb referència cadastral 5189501CF8858N0001ZL.
Vist l’informe de data 28 de juny de 2021 de l’arquitecte 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 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. 161/2021, presentada pel Sr. J. S. LL., per tal de
realitzar l’actuació de la tala de dos pins a la finca situada al carrer de la Noguera núm. 34 de
Can Castellví, del municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres:
- Caldrà aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa que talarà
els arbres.
- Caldrà aportar fotografia de l’estat dels arbres, motiu de la tallada.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 200,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 5,20 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb import mínim de 50 €): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 55,20 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS: 0,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 0,00 €
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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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 163/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. J. S. F. i el Sr. D. G. S., en data
22 d’abril de 2021 i amb núm. de RE 662, per tal de realitzar les obres consistents en la
rehabilitació parcial d’una masia en planta baixa per tal de millorar l’accessibilitat,
l’assolellament, l’aïllament i l’habitabilitat de la sala i fer la previsió d’un ascensor per accedir
a la planta primera, actuant només a la part sud-est de la masia anomenada Cal Cantí i situada
al barri Mas Moió núm. 14 del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral
08084A029000100000OJ. Segons documentació tècnica redactada i signada per l’arquitecte
A. A. R. i visat núm. 2021002478 de data 7 de maig de 2021.
Vist l’informe de data 21 de juny de 2021 de l’arquitecte 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 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. 163/2021, presentada per la Sra. J. S. F. i el Sr. D.
G. S., per tal de realitzar les obres consistents en la rehabilitació parcial de la masia
anomenada Cal Cantí i situada al barri Mas Moió núm. 14 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de dipositar al centre gestor autoritzat
la fiança de residus.
- L’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres haurà 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.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 28.600,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 45.359,46 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.179,35 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 272,16 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT ICIO, TAXA I PLACA: 1.463,51 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% S.N.U): 453,59 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim) : 0,00 € A dipositar
al 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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT DE
LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA RÚSTICA PROPIETAT DE
SOLER&DEGOLLADA, S.A. I POSTERIOR AGRUPACIÓ A UNA ALTRA FINCA RÚSTICA
PROPIETAT DE R. P. V. (CERT 11/2017).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Vist que en data 20 de març de 2017 i NRE 234, el Sr. M. S. D. en representació de
SOLER&DEGOLLADA, S.A. i el Sr. R. P. V., van presentar una sol·licitud de declaració
d’innecessarietat de llicència de segregació d’una part de la finca registral 1.668 propietat de
SOLER&DEGOLLADA, S.A. i posterior agrupació d’aquesta amb la finca registral 93 propietat
del Sr. R. P. V., ambdues finques situades al municipi de Font-rubí; d’acord amb el projecte
de segregació i agregació redactat per Grup Engind II, S.L. i signat per l’enginyer tècnic
industrial D. L. Ll.
Atès que la finca resultant (finca registral 93) no dona compliment a la unitat mínima de conreu
segons el Decret 169/1983, el sol·licitant aporta l’informe favorable de la Direcció General de
Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya emès en data 22 de maig de 2015. Atès que segons
aquest informe tenia una validesa de sis mesos, es va fer la consulta al Departament i en data
29 de juny de 2021 i NRE976 ens envien certificat de confirmació de la vigència de l’informe
de 2015.
Vist que posteriorment els serveis tècnics municipals van enviar alguns correus electrònics
tant a la propietat com als seus tècnics per tal d’esmenar alguns errors en el projecte i falta de
documentació, els quals van subsanar i trametre novament per correu electrònic.
Atès que les dues finques originàries són les següents:
FINCA REGISTRAL NÚM. 93
TITULARITAT: RAMON PARELLADA VIÑALS
DNI: 36901635K
DADES REGISTRALS: Finca núm. 93 de Font-rubí – Tom 2182 – Llibre 44 – Foli 79
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REFERÈNCIES CADASTRALS: 002103600CF98E0000LU i part de la finca
08084A011000450000OE.
SUPERFÍCIES SEGONS FINCA REGISTRAL: 740,00 metres quadrats.
DESCRIPCIÓ: “NATURALEZA: URBANA-. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Casa de labranza llamada

“Casa Gervasi de la Serra” y una porción de tierra contigua de extensión setecientos cuarenta metros
cuadrados, situada en el término municipal de Font-rubí, consistiendo la casa y anejos en una planta
baja y un piso con huerto y patio cerrado, casa pajar, pocilgas, gallinas, bodegas, lagares, oficinas de
labranza. Linda: Norte, parte con J. F. y parte con M. S.; y al Este, con el camino de Sabanell; Sur y
Oeste, con el camino de Sabanell.”

FINCA REGISTRAL NÚM. 1.668
TITULARITAT: SOLER&DEGOLLADA, S.A.
CIF: A58297094
DADES REGISTRALS: Finca núm. 1668 de Font-rubí – Tom 979 – Llibre 26 – Foli 158
REFERÈNCIES CADASTRALS: 08084A010000170000OQ, 002103400CF98E0000QU,
08084A010000230000OT,
08084A010000180000OP,
002103300CF98E0000GU,
002103700CF98E, 002103800CF98E, part de la finca 08084A011000450000OE i
002103900CF98E0000MU.
SUPERFÍCIE SEGONS FINCA REGISTRAL: 31.067,00 metres quadrats
DESCRIPCIÓ: “NATURALEZA: URBANA-. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: CONJUNTO DE

EDIFICIOS en término de Font-rubí, enclavados en una pieza de tierra de superficie tres hectáreas,
diez áreas, sesenta y siete centiáreas, en la cual existen las siguientes edificaciones: EDIFICIO
destinado a cavas y almacén compuesto de plantas sótano primero y sótano segundo, destinadas a la
crianza de cava, y planta baja destinada a almacén, teniendo la planta sótano primero novecientos
dieciséis metros, cincuenta decímetros cuadrados; la planta sótano segundo, ochocientos dieciocho
metros, veinticinco decímetros cuadrados; y la planta baja seiscientos diez metros, setenta y siete
decímetros cuadrados, UNA NAVE INDUSTRIAL, de forma rectangular, que ocupa trescientos sesenta
y tres metros cuadrados y se halla integrada de planta baja, destinada a tienda y local de prensado, y
planta alta destinada a oficinas; otra NAVE INDUSTRIAL, comunicada interiormente con la anterior,
compuesta de dos sótanos, destinados a crianza de cava, y planta baja, destinada a bodega y
embotellado, la cual ocupa setecientos cuatro metros cuadrados, y otra NAVE ALMACÉN, compuesta
de una planta libre sin distribuir, tiene una superficie útil de ciento noventa y dos metros cuadrados y
una superficie construïda de doscientos tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Linda en
junto: al Norte, heredad Sabanell; al Sur, finca matriz de que procede, mediante en parte edificios y
viales de la misma; al Este, en una parte heredad Sabanell, y en otra parte, restante finca matriz de que
procede; y al Oeste, parte con restante finca matriz de que procede y edificaciones y viales de la misma
y en otra parte, con finca matriz de R. P..”

Atès que la primera operació a realitzar és una segregació, de part de la finca 1.668
(anomenada Finca 2) amb una superfície cadastral total de 31.067,00m² (3,1067ha).
Atès que la següent operació consisteix en l’agrupació d’una superfície de 1.300m² que es
segrega de la finca registral número 1.668 i passa a la finca registral número 93, de 740m²,
inscrita en el registre de la propietat de Vilafranca del Penedès, al volum 2182, llibre 44, foli
79.
Una vegada realitzada la segregació i agrupació, queden les dues finques resultants següents:
a) FINCA RESULTANT 1: La finca registral núm. 93, rústica, quedarà amb una superfície
de 2.040,00m² (0,2040Ha).
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b) FINCA RESULTANT 2: La finca registral núm. 1.668 restant, rústica, quedarà amb una
superfície de 29.767,00m² (2,9767Ha).
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’arquitecta municipal ha emès, en data 14 de juny de
2021, un informe en sentit FAVORABLE a la declaració d’innecessarietat de la llicència de
segregació citada, d’acord amb l’article 27 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria de data 1 de juliol
de 2021, i de conformitat amb el que estableix l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, i 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:
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar la innecessarietat de la llicència de segregació de part de la finca registral
1.668 de Font-rubí, de 31.067,00m2 de superfície, propietat de SOLER&DEGOLLADA, S.A. i
posterior agrupació a la finca registral 93 de Font-rubí, de 740m2 de superfície, propietat del
Sr. R. P. V., que dona com a resultat les següents finques:
- FINCA RESULTANT 1 - Finca registral 93 - d’una superfície de 2.040,00 m2 (0,2040Ha)
- FINCA RESULTANT 2 - Finca registral 1668 - d’una superfície de 29.767,00 m2 (2,9767
Ha)
Previ a la retirada del document, caldrà:
- Aportar les fitxes descriptives dels lots resultants, d’acord amb l’art.28 – Documentació
necessària del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
- Un plànol amb les coordenades georeferenciades de les noves finques resultants.
- I que el tècnic i el/s promotor/s signin tota la documentació gràfica.
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és la de dur a terme una futura permutació
d’una part de camí fronterer.
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme, d’acord amb l’article 6.1.c) de l’ordenança fiscal núm.
18, per import de 200,00 euros.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos pertinents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.

D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, el Sr. Tutusaus, durant el següent punt de l’ordre del dia, per
tenir un interès personal, procedeix a abstenir-se del seu tractament i votació.
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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DELS
NÍNXOLS NÚM. 105 I 117 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 259/2021 I 260/2021.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 1 de juny de 2021 (NRE 841 i 842), formulada pel Sr. F. T.
G., sol·licitant la transmissió de propietat dels dos nínxols del sector Jesús de Natzaret núm.
105 i 117 del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. F. T. F., difunt des de l’any 2019.
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat dels dos nínxols núm. 105 i 117 del sector Jesús
de Natzaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr.
F. T. G.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom de dos nínxols, per un import de 40,00 euros.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta,
amb el vot favorable dels dos regidors assistents amb dret de vot i l’Alcalde, i
l’abstenció del Sr. Fèlix Tutusaus Galimany.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL
NÍNXOL NÚM. 40 DEL SECTOR NTRA. SRA. DELS DOLORS DEL CEMENTIRI DE
SANTA MARIA DE BELLVER, EXP. 261/2021.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 14 de juny de 2021 (NRE 907), formulada per la Sra. D. G.
M., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Ntra. Sra. dels Dolors número
40, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. F. G., difunt des de l’any 2017.
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Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi
de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació
de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 40 del sector Ntra. Sra. dels
Dolors del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. D.
G. M.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en concepte de canvi de
nom d’un nínxol, per un import de 20,00 euros.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DOTZÈ.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA PLATAFORMA PER A GESTIONAR
LES INCIDÈNCIES MUNICIPALS (EXP. M23-2021 I G269/2021).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que és necessària la contractació de l’adquisició d’una plataforma per a gestionar les
incidències dels serveis municipals i poder-les solucionar el més ràpid possible.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a les dues úniques empreses que configuren i implementen
aquesta plataforma, segons consta a l’expedient, BQAIT SMART, SL. i INNOVO3RD, SL., i
que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa per a aquest
ajuntament ha estat BQAIT SMART, SL., per un import de 5.750,00 euros i 1.207,50 euros
d’IVA.
Atès que, en data 30 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 30 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.
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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 d’una plataforma
per a gestionar les incidències municipals a BQAIT SMART, SL., amb NIF B55723282, per un
import de 5.750,00 euros i 1.207,50 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és l’adquisició d’una plataforma per a gestionar les
incidències municipals. El codi CPV és 31711000-3 (material electrònic).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 6.957,50 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920-62600 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.
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL
DISSENY D’UN NOU LOGOTIP MUNICIPAL (EXP. M24-2021 I G271/2021).
La proposta sotmesa a consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que és necessària la contractació del disseny de la nova imatge del logotip municipal
per tal d’actualitzar i millorar la imatge corporativa.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses, segons consta a l’expedient, SERVEIS
INTEGRALS DE COMUNICACIÓ TAEMPUS, SL., LADYSSENYADORA, SCP. i SANDRA
GÜELL, i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta més avantatjosa
per a aquest ajuntament ha estat SANDRA GÜELL SANTACANA, per un import de 1.125,00
euros i 236,25 euros d’IVA.
Atès que, en data 30 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.
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Atès que, en data 30 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 serveis per al disseny d’un nou logotip municipal a
SANDRA GÜELL SANTACANA, per un import de 1.125,00 euros i 236,25 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és el disseny d’un nou logotip municipal. El codi CPV
és 79822500-7 (serveis de disseny gràfic).
TERCER.- Aprovar la despesa (fase autorització i disposició) per import de 1.361,25 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 925-22203 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.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR
D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES ALS CENTRES
EDUCATIUS DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ (EXP. M25-2021 I G272/2021).
La proposta que es presenta és la següent:
“Atès que és necessària la contractació d’obra per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
als centres educatius del municipi de Font-rubí, per a reduir la despesa energètica i la
contaminació.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos, segons consta a l’expedient, a:
•

INSTAL·LACIONS FONT-RUBÍ, SL., per a la instal·lació de plaques a l’escola Fontrúbia per un import de 1.816,82 euros i 381,53 euros d’IVA.

•

MARC GALIMANY BAGES, per a la instal·lació de plaques a la llar d’infants Els Pinells
per un import de 2.329,82 euros i 489,26 euros d’IVA.
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Atès que, en data 30 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 1 de juliol 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 d’obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
a l’escola Font-rúbia a INSTAL·LACIONS FONT-RUBÍ, SL., NIF B60762697, per un import de
1.816,82 euros i 381,53 euros d’IVA.
SEGON.- Adjudicar el contracte menor d’obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
a la llar d’infants Els Pinells a MARC GALIMANY BAGES, NIF 36525051Q, per un import de
2.329,82 euros i 489,26 euros d’IVA.
TERCER.- L'objecte del contracte actual és la contractació d’obres per a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques als centres educatius del municipi de Font-rubí. El codi CPV és
45261215-4 (revestiment de cobertes amb plaques solars).
QUART.- Aprovar la despesa per import de 5.017,43 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 323-62904 del vigent pressupost.
CINQUÈ.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, si escau.
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.
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, quatre punts que no estaven inclosos en
l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió i en justifica la
urgència, especialment per qüestió de terminis. Es tracta de dos expedients de contractació
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menor (un de serveis i un privat), de la sol·licitud d’una subvenció i de la concessió de
subvenció a una entitat 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.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR
DELS SERVEIS JURÍDICS PER A LA REPRESENTACIÓ I DEFENSA DE L’AJUNTAMENT
DE FONT-RUBÍ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 214/2021-B (EXP.
M27-2021 I G279/2021).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“En data 22 de juny de 2021 (NRE 946) s’ha rebut un ofici del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, pel qual es comunica la interposició de recurs contenciós administratiu
per part de l’empresa G.S. LOCAL, S.L. contra l’acord plenari l’Ajuntament de Font-rubí de
data 2 de març de 2021, on es va aprovar l’adjudicació del contracte de serveis
d’assessorament a la intervenció municipal en matèria econòmica, comptable i financera, així
com contra l’acord de la Mesa de Contractació de data 9/02/2021 pel que es va disposar
excloure de la licitació a l’esmentada empresa.
Considerant que les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus béns
i drets mitjançant l'exercici de les accions pertinents, cal procedir a comparèixer davant del
Jutjat i defensar els interessos de l’Ajuntament de Font-rubí. Per això, atès el poc temps de
què es disposa per comparèixer i actuar en el procediment RCA núm. 214/2021-B, s’ha
demanat només el pressupost d’honoraris a una advocada especialista en temes de
contractació i a un procurador. El pressupost d’honoraris de l’advocada Ma. V. G. F.
ascendeixen a 500,00 euros i 105,00 euros d’IVA. El pressupost d’honoraris del procurador J.
M. S. a 260,08 euros i 54,62 euros d’IVA.
Atès que, en data 2 de juliol 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 2 de juliol 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 de serveis jurídics per a la defensa jurídica i representació
processal en el procediment Recurs Contenciós Administratiu núm. 214/2021-B davant del
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb els contractistes següents:
• L’advocada Ma. V. G. F., per import de 500,00 euros més 105,00 euros d’IVA;
• Procurador J. M. S., per import de 260,08 euros més 54,62 euros d’IVA.
SEGON.- L'objecte del contracte actual és de serveis jurídics i representació jurídiques. La
classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 79100000-5 i 79110000-8.
TERCER.- Aprovar la despesa (autorització i disposició) per import de 919,70 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 920-22604.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar les factures i tramitar el pagaments,
d’acord el que preveu l’informe de l’òrgan de contractació. Es permet fer abonaments a compte
de l’import total, i pagaments parcials de la prestació, d’acord amb el que preveu l’article 240
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
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.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
SETZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE 3 TALLERS PER AL GUARDIJOVE 2021.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que cada any, l’Ajuntament de Font-rubí organitza l’activitat “El Guardijove” que té com
a objectiu la dinamització sociocultural durant el mes de juliol a la piscina municipal, que
ofereix diversitat d’activitats i d’arts escèniques per als joves. Enguany està previst portar a
terme tres tallers que es detallen a continuació:
- Taller de defensa personal
- Taller de danses urbanes
- Taller bàsic de rap i ritmes
(Es realitzaran durant els divendres del mes de juliol, tot i que no està establert el dia de cadascun)

Per aquest motiu i per tal de poder oferir una activitat ben organitzada als joves, és necessària
la contractació d’aquests 3 tallers per al Guardijove.
Atès que la contractació de serveis proporcionats per autors, compositors, escultors, artistes
de l’espectacle i d’altres artistes que treballen individualment (CPV 92312200-3) 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
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dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del
subjecte o entitat contractant. Quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran
pel dret privat. Per tant, també se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, sobre les contractes menors.
Atès que empreses a les quals s’ha demanat pressupost per a contractar aquests tallers no
els han proporcionat per no disposar de l’activitat, només es disposa d’un pressupost, segons
consta a l’expedient, de MESKELLEURE, SCP., per un import de 671,00 euros i 110,11 euros
d’IVA., amb el següent detall:
• Taller de defensa personal (1,5 hores) ……. 221,00 euros i 46,41 euros d’IVA.
• Taller de danses urbanes (75 minuts) ……. 170,00 euros i 35,70 euros d’IVA.
• Taller bàsic de rap i ritmes (2 hores) ……. 280,00 euros i 28,00 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en l’aplicació
pressupostària 337-22612.
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 3 tallers per al Guardijove 2021, amb MESKELLEURE,
SCP., amb NIF J63474183, per un import de 671,00 euros i 110,11 euros d’IVA., amb el
següent detall:
• Taller de defensa personal (1,5 hores) ……. 221,00 euros i 46,41 euros d’IVA.
• Taller de danses urbanes (75 minuts) ……. 170,00 euros i 35,70 euros d’IVA.
• Taller bàsic de rap i ritmes (2 hores) ……. 280,00 euros i 28,00 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de 781,11 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 337.22612.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC PER ALS ANYS 2021
I 2022.
La proposta que es presenta davant d’aquest òrgan municipal és la següent:
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“Vista la Resolució TES/169/2018, de 4 d’octubre, del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al
canvi climàtic.
Vista la RESOLUCIÓ ACC/1779/2021, d’1 de juny, del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria de subvencions
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al
canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 568279).
Atès que, com a actuacions subvencionables en aquesta convocatòria, s’hi poden incloure
actuacions d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic en
l’àmbit dels recursos hídrics, específicament, “Millora de l’eficiència de les xarxes municipals
d’abastament d’aigua”.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí disposa d’un Projecte Executiu de renovació de part de la
xarxa d’abastament d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits
de Cal Janot, redactat per l’enginyer industrial Valentí Biosca Saumell, amb un pressupost de
160.043,47 euros (sense IVA).
Atès que per a poder sol·licitar la subvenció és necessària l’aprovació de l’òrgan competent
d’aquesta Corporació, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la
subvenció, en cas d’obtenir-la.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a renovar part de la xarxa d’abastament
d’aigua en alta i de distribució entre el dipòsit de La Rubiola i els dipòsits de Cal Janot, així
com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas
d’obtenir-la.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tota la documentació necessària per a la tramesa i,
si s’escau, per a la justificació de la subvenció.
TERCER.- Si l’actuació en resulta subvencionada, aquesta Corporació inclourà una aplicació
pressupostària en l’exercici 2022 amb el crèdit suficient i adequat per a fer front a la despesa
que no cobreixi l’esmentada subvenció.
QUART.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis descrits a les
bases de la convocatòria, mitjançant la plataforma Eacat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER
CONCESSIÓ DIRECTA AL GRUP DE DIABLES DE FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL
CONVENI REGULADOR.
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La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició formulada pel grup “DIABLES DE FONT-RUBÍ” per tal que li sigui concedida
una subvenció per col·laborar en l’organització d’actes de foc 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 al grup “DIABLES
DE FONT-RUBÍ”, amb NIF G47678222, per un import de TRES MIL CINC-CENTS EUROS
(3.500,00 €), destinada a col·laborar en l’organització d’actes de foc que desenvoluparà
aquesta entitat durant l’any 2021, 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 EL GRUP DE DIABLES DE
FONT-RUBÍ PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTES DE FOC DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ DE 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
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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. Eloi Cuscó Lluch, major d’edat, actuant com a president, en nom i representació de “DIABLES DE
FONT-RUBÍ”, amb CIF G47678222, amb domicili al passeig de Font-rubí, núm. 12 de Guardiola de Font-rubí, al
municipi de Font-rubí (08736),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat DIABLES DE FONT-RUBÍ va presentar, en data 29 de juny de 2021 i NRE 980, 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 a l’organització d’actes de foc en les diferents festes del municipi.
II. Que el grup de DIABLES DE FONT-RUBÍ es dedica a promoure la cultura popular del municipi amb els actes de foc,
tot treballant valors com la cohesió de grup. Aquesta entitat participa en diverses festes locals.
Cal esmentar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible 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 en l’execució del projecte/activitat
següent: organització d’actes de foc que desenvoluparà aquesta entitat durant l’any 2021.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà als DIABLES DE FONT-RUBÍ amb un import de TRES MIL CINC-CENTS EUROS
(3.500,00 €), 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 dels actes de foc, les quals es duran a terme de l’ 1 de gener al
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 dos cops 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.
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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 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.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí

Eloi Cuscó Lluch
President del grup de Diables de Font-rubí”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES MIL CINC-CENTS EUROS
(3.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació 338.48036 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 al grup de Diables
de Font-rubí.
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article
20.8 de la LGS.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució al grup de DIABLES DE FONT-RUBÍ.
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
Explica la regidora de cultura que l’entitat ha demanat tard la subvenció perquè, degut a la
pandèmia, no es tenia clar si es podria desenvolupar l’activitat per a la Festa Major 2021, i
que ara cal tramitar la subvenció ràpidament per a que l’entitat pugui comprar el material
pirotècnic i realitzar l’actuació durant a la festa major.
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents.
DINOVÈ.- 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
20:26 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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