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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 D’ABRIL DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 17 d’abril de 2018 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. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família, 
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i 
Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 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. 
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:49 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 de cessió d’ús d’instal·lacions municipals. 
4. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús 

d’instal·lacions municipals. 
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5. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. E. S. Ú. del servei de teleassistència, 
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

6. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. M. S. P. del servei de teleassistència, 
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 

7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. CPM 04/2018. 
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 36/2017. 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 04/2018. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 05/2018. 
11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 170 del 

sector Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver. 
12. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 134 del 

sector Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver. 
13. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 82 del sector 

Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver. 
14. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 63 del sector 

Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver. 
15. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 

l’Associació “El Turó. Salut Mental. Associació de Familiars i Amics” i aprovació 
el conveni regulador. 

16. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a 
“AMPER – Associació contra el Càncer” i aprovació el conveni regulador. 

17. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la 
Societat del ball de Guardiola de Font-rubí i aprovació el conveni regulador. 

18. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 08/2018. 
19. Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió i 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 3 d’abril de 
2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President la 
declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
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Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS  MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions 
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi 
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen 
a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material T axa fiança 

A. R. M. 
Festa 

particular 
29/06/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

A. V. E. Festa 
particular 

08/04/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

J. M. C. V. 
Festa 

particular 
19/05/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

R. M. M. 
Festa 

particular 
15/04/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSI TADES PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vist que, en data 20 de març i 3 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar 
al punt tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents 
cessions ja s’han realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions 
/Material  Taxa Fiança 

M. B. E. festa 
particular 

06/04/2018 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00€ 

F. R. G. festa 
particular 

07/04/2018 Local Cal Cintet 220,00 € 100,00€ 

 
Vist que en aquestes dues cessions, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que 
el local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del 
reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop 
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer .- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 

Peticionari Fiança 

M. B. E. 100,00 € 

F. R. G. 100,00 € 

 
Segon .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA . E. S. Ú. DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA D E DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 9 d’abril de 2018 i NRE 578, el Sr. J. G. S., ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la seva mare, Sra. 
E. S. Ú., amb motiu de la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 9 
d’abril de 2018, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de 
teleassistència, en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. E. S. Ú. del servei de teleassistència, en la modalitat 
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per 
la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 9 d’abril de 2018. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. M. S. P. DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUT ACIÓ DE 
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu: 
 
“En data 9 d’abril de 2018 i NRE 582, el Sr. J. J. S. S., en representació de la Sra. M. S. 
P., ha sol·licitat en aquesta Corporació la baixa del servei de teleassistència de què 
disposava, amb motiu de l’ingrés en una residència de la seva mare. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 9 
d’abril de 2018, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de 
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida. 
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar de baixa a la Sra. M. S. P. del servei de teleassistència, en la modalitat 
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per 
la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 9 d’abril de 2018. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICI PAL EXP. NÚM. 
4/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. F. D. R., en data 5 d’abril 
de 2018 i amb núm. de RE 555, per tal realitzar les obres consistents en fer paviment 
imprès al voltant de la piscina i a la part posterior de la casa situada al carrer de la 
Noguera núm. 26 al barri Can Castellví del municipi de Font-rubí i segons referència 
cadastral 5189506CF8858N0001BL. 
 
Vist l’informe de data 10 d’abril de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE 
a l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en 
les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, 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, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 4/2018, presentada 
pel Sr. F. D. R., per tal de realitzar les obres consistents en fer paviment imprès al 
voltant de la piscina i a la part posterior de la casa situada al carrer de la Noguera núm. 
26 del barri Can Castellví al municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- 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: 900,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 900,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 23,40 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10% 
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 68,40 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. N ÚM. 
36/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. P. C. R., en data 13 d’octubre 
de 2017 i amb núm. de RE 1434, per tal de realitzar les obres consistents en refer una 
tanca i pavimentar una part de terra de davant de la casa a causa d’una fuita d’aigua; 
situada al carrer Santa Maria núm. 47 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 7359505CF8875N0001IX. 
 
Vist l’informe de data 3 d’abril de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 13 d’abril de 2018. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 36/2017, presentada pel Sr. P. C. R., per tal 
de realitzar les obres consistents en refer una tanca i pavimentar una part de terra de 
davant de la casa a causa d’una fuita d’aigua; situada al carrer Santa Maria núm. 47 del 
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- 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 
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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. 

- La tanca ha de tenir la mateixa alçada que la tanca l’existent. S’haurà de donar 
compliment a l’article 56 de les NNSS on s’exposa que les tanques a carrer seran 
opaques fins a una alçada d’1,00 i la resta serà transparent fins una cota màxima 
de 2,00 metres per damunt de la vorera o del terreny. 

 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 6.820,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 6.820,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 177,32 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 239,32 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 136,40 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
04/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. S. B., en representació del 
CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., en data 19 de febrer de 2018 i amb núm. de RE 293, per 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici per a ús de magatzem 
i vestidors a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del 
municipi de Font-rubí i segons projecte redactat per l’empresa  Hèlix Arquitectes 
Associats, S.L.P i signat per l’arquitecte J. S. B. 
 
Vist l’informe de data 3 d’abril de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 13 d’abril de 2018. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 4/2018, presentada pel CELLER JOSEP 
PIÑOL, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici per a 
ús de magatzem i vestidors a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri 
l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

- 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. 
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- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 
 

- Assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent, d’acord amb allò 
establert en l’art. 21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 18/10/2000. S’haurà 
d’aportar l’assumeix de la direcció, de la direcció de l’execució i del coordinador de 
seguretat i salut. 

- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 
- Que el promotor i el tècnic/s signin tota la documentació gràfica aportada. 
- Projecte executiu visat. 
- Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic 

competent. 
- S’ha de justificar en quina altra obra autoritzada es dipositen els 1.638,70 m3 de 

terres. 
 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 111.992,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 156.642,19 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 4.072,70 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 939,85 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 5.024,55 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 1.566,42 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (2 3,14 Tn): 254,54 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. N ÚM. 
05/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. S. B., en representació del 
CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., en data 19 de febrer de 2018 i amb núm. de RE 294, per 
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici per a ús d’oficines i 
laboratori a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del 
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municipi de Font-rubí i segons projecte redactat per l’empresa Hèlix Arquitectes 
Associats, S.L.P i signat per l’arquitecte J. S. B. 
 
Vist l’informe de data 3 d’abril de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE a 
la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 13 d’abril de 2018. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 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. 4/2018, presentada pel CELLER JOSEP 
PIÑOL, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un edifici per a 
ús de magatzem i vestidors a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri 
l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

- 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 caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
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Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 
 

- Assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent, d’acord amb allò 
establert en l’art. 21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 18/10/2000. S’haurà 
d’aportar l’assumeix de la direcció, de la direcció de l’execució i del coordinador de 
seguretat i salut. 

- Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres. 
- Que el promotor i el tècnic/s signin tota la documentació gràfica aportada. 
- Projecte executiu visat. 
- Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic 

competent. 
 
Segon.-  Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 296.500 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 302.624,10 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 7.868,23 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.815,74 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 9.695,97 € 
 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 3.026,24 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 35,35 Tn): 1.488,85 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARIT AT DEL 
NÍNXOL NÚM. 170 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLO RS, DEL 
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu literalment: 
 
“Vista la petició efectuada en data 19 de març de 2018 (NRE 454), formulada pel Sr. H. 
R. D., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Nostra Senyora dels 
Dolors, número 170, del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. L. R. B., difunt des de l’any 2002.  
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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 35/2015, de 19 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. 170 del sector Nostra 
Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, 
a favor del Sr. H. R. D. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
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. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE T ITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 134 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLO RS, DEL 
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent 
tenor literal: 
 
“Vista la petició efectuada en data 19 de març de 2018 (NRE 455), formulada pel Sr. L. 
R.O., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Nostra Senyora dels 
Dolors, número 134, del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. L. R. B., difunt des de l’any 2002.  
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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 35/2015, de 19 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. 134 del sector Nostra 
Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, 
a favor del Sr. L. R. O. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
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. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 82 DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLOR S, DEL 
CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 27 de març de 2018 (NRE 510), formulada pel Sr. A. 
P. O., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Nostra Senyora dels 
Dolors, número 82, del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. P. O., difunt des de l’any 2004.  
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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 35/2015, de 19 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. 82 del sector Nostra 
Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, 
a favor del Sr. A. P. O. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
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. 
 
 

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE  TITULARITAT 
DEL NÍNXOL NÚM. 63 DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET, DE L CEMENTIRI DE 
SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la petició efectuada en data 28 de març de 2018 (NRE 516), formulada per la 
Sra. Mª À. M. C., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de 
Natzaret, número 63, del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. S. M. S., difunt des de l’any 2013.  
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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 35/2015, de 19 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. 63 del sector Jesús de 
Natzaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor de 
la Sra. Mª À. M. C. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
nínxol per un import de 12,00 euros, d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer.-  Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart.-  Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació 
corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA  SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ “EL TURÓ.  SAL UT MENTAL. 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS” I APROVACIÓ DEL CO NVENI 
REGULADOR.  
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la petició formulada per l’associació “El Turó. Salut mental. Associació de 
Familiars i Amics” per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el 
finançament de les activitats que desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2018, 
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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. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de 
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat “El 
Turó. Salut Mental.  Associació de familiars i amics”, amb CIF G-61049656, per un 
import de CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €), destinada a promoure la inserció 
social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, 
l’atenció i l’assessorament especialitzat a les famílies, entre d’altres, 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 TURÓ.  SALUT 

MENTAL.  ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS i AMICS” PER L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ” 
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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, la Sra. F. V. R., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de “El Turó.  
Salut mental.  Associació de familiars i amics” , amb CIF G-61049656, amb domicili a efectes de 
notificació a la carretera d’Igualada núm. 73 de Vilafranca del Penedès (08720), 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “El Turó.  Salut Mental.  Associació de familiars i amics” va presentar, en data 21 de març de 
2018 i NRE 493, 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 2018, per tal de poder realitzar els seus 
objectius. 
 
II. Que l’entitat “El Turó.  Salut Mental.  Associació de familiars i amics” treballa amb la finalitat de promoure 
la inserció social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, l’atenció 
i l’assessorament especialitzat a les famílies.  La tasca d’aquesta associació es fa possible a través de 
l’oferiment de serveis com: 
 

- Àrea d’inserció social 
o S.I.S.C. Servei d’inserció sòcio-comunitària / Club Social. 

Servei social especialitzat que té l’objectiu de capacitar (reforç de l’autonomia personal), 
empoderar i rehabilitar socialment, realitzant un acompanyament psicològic i social al 
projecte vital de la persona amb trastorn mental i facilitant un entorn d’oportunitats de 
participació en la comunitat, a través de l’ocupació significativa del seu temps amb tallers 
ocupacionals, activitats d’autogestió, voluntariat vers altres col·lectius o mediambiental i 
el lleure. 

- Àrea d’atenció a les famílies 
o Servei social especialitzat que s’adreça tant a les famílies, com a cuidadors/es principals, 

que requereixen una especial atenció ja que són el puntal de l’èxit del tractament dels 
afectats amb l’objectiu d’aminorar la sobrecàrrega emocional (Cuidar els cuidadors), com 
també a les famílies en general, institucions i serveis que requereixen d’informació i 
orientació en salut mental a través de: 

 S.A.I.S.A.M. Servei d’assessorament i informació en salut mental. 
 S.A.P. Servei de Teràpia Familiar (Atenció psicològica). 
 S.A.R.U.  Servei d’acolliment residencial d’urgència. 
 Programa d’atenció domiciliària. 
 Activitats Formatives i/o informatives.  Conferències, tallers de creixement 

personal i psicoeducatius, cursos, etc. 
 Assessorament jurídic. 
 Assessorament psicològic. 
 Assessorament social. 

 
o Activitats associatives: Totes aquelles accions que promouen la salut mental de la 

societat i la defensa i la construcció de drets socials pel col·lectiu. 
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 Gestió de serveis. 
 Acolliment i grups d’ajuda mútua (Intercanvi de vivències). 
 Representació dels associats. 
 Programes de sensibilització social. 
 Activitats de lleure i reivindicació. 

 
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 el “El Turó. Salut 
Mental. Associació de familiars i amics” en l’execució del projecte/activitat següent: promoció de la inserció 
social i laboral de les persones afectades a la comarca de l’Alt Penedès, i l’acolliment, l’atenció i 
l’assessorament especialitzat a les famílies, entre d’altres. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “El Turó” amb un import de CENT CINQUANTA EUROS 
(150,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Tercer.-  ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:   
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2018. 
 
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 2019, 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 2018. 
 

2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:   
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció 
de legalitat, així com a la seva justificació. 
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2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 

3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar 
per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 
 

4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 

5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 

6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida 

 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:   
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2018.  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, per duplicat, a Font-rubí a  
....................................................... 
 
Xavier Lluch Llopart    F. V. R- 
Alcalde – president Presidenta de “El Turó.  Salut Mental. 
Ajuntament de Font-rubí Associació de familiars i amics”  

  
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINQUANTA EUROS 
(150,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48020 del pressupost de l’exercici 2018, per fer 
front a la subvenció que s’atorga. 
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QUART.- 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.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació “El Turó”.    
 
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCI Ó 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A “AMPERT – ASSOCIACIÓ CONTRA  EL CÀNCER” I 
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 
“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 2018. 
 
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. 
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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. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de 
juliol de 2015), 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. 
 
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 FON T-RUBÍ I “AMPERT - 

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” PER L’ANY 2018 I LA CO NCESSIÓ DE SUBVENCIÓ  

 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart , alcalde - president de l’ajuntament de Font-rubí , actuant en 
nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 
1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de 
Govern de data .................., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez .  
 
I de l’altra, el Sr. J. R. i R. , major d’edat, actuant com a president, en nom i representació de “AMPERT, 
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” , amb CIF G64459001, amb domicili a efectes de notificació al 
carrer Pere el Gran, núm. 32, 1r. de Vilafranca del Penedès (08720), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat “AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER” va presentar, en data 29 de març de 2018 
i ID de registre E/000528-2018, 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 2018, 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. 
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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.  
 
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 2018. 
 
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 2019, 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 2018. 
 

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. 
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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 2018. 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, per duplicat, a Font-rubí a  
................................ 
Xavier Lluch Llopart          J. R. i R. 
Alcalde – president President d’“AMPERT, ASSOCIACIÓ 
Ajuntament de Font-rubí  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 2018, per fer front a 
la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- 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.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a “AMPERT – ASSOCIACIÓ CONTRA EL 
CÀNCER”.    
 
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UN A SUBVENCIÓ 
PER CONCESSIÓ DIRECTA A LA SOCIETAT DEL BALL DE GUA RDIOLA DE 
FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.  
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la petició formulada per la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí per tal que 
li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que 
desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2018. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6 de 
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Societat 
del Ball de Guardiola de Font-rubí, amb NIF G58840257, per un import de VUIT-
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CENTS VINT-I-CINC EUROS (825,00 €), destinada a l’organització de balls de saló al 
municipi, 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 LA SOCIETAT DEL BALL 

DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ DE L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ” 

 

REUNITS 
 

D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart , alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí , actuant en 
nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm. 
1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de 
Govern de data ............................................................................., assistit per la secretària - interventora de 
l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez .  
 
I de l’altra, el Sr. J. Mª M. S., actuant en nom i representació de la Societat del Ball de Guardiola de Font-
rubí , amb CIF G58840257, amb domicili a efectes de notificacions a l’Av. Catalunya núm. 45 del nucli de 
Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736), 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’entitat SOCIETAT del BALL de Guardiola de Font-rubí va presentar, en data 29 de març de 2018 i 
NRE 520, 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 2018, per a l’organització de balls de saló al 
municipi. 
 
II. Que la Societat del Ball de Guardiola de Font-rubí és una entitat formada per membres voluntaris que 
treballen preparant activitats diverses en les quals s’inclouen l’organització dels balls durant les festes locals i 
l’organització de balls de saló dominicals (o d’altres a concretar), amb l’objectiu de generar oferta d’oci i 
participació al municipi. 
 
Cal destacar 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 
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Primer.-  OBJECTE :  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb la Societat del Ball de 
Font-rubí per a l’organització de balls de saló i el foment de la participació del veïnat en el seu temps de 
lleure al municipi. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament subvencionarà a LA SOCIETAT DEL BALL de Guardiola de Font-rubí amb un import de 
VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS (825,00 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites 
als punts anteriors. 
 
Tercer.-  ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  beneficiari/ària.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:   
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats 
programades pel beneficiari, relatives a l’organització de balls de saló i el foment de la música al municipi, les 
quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2018. 
 
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 2019, 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 2018. 
 

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 
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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 2018. 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, per duplicat, a Font-rubí a 
.......................................... 
 
Xavier Lluch Llopart           
                                                                  J. Mª M. S. 
Alcalde – president Representant Societat del Ball de  
Ajuntament de Font-rubí Guardiola de Font-rubí  
 
Eva Puig Pérez 
Secretària – interventora 
Ajuntament de Font-rubí” 
 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de VUIT-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS (825,00 €), amb càrrec a l’aplicació 334.48035 del pressupost de l’exercici 
2018, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
QUART.- 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.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a la Societat del Ball de Guardiola de Font-
rubí.   
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FAC TURES NÚM. 
08/2018. 
 
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 08/2018, de data 17 d’abril de 2018, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 26.762,70 euros (vint-i-
sis mil set-cents seixanta-dos euros amb setanta cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 13 d’abril de 2018. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases 
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern 
Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 08/2018, de data 17 d’abril de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
26.762,70 euros (vint-i-sis mil set-cents seixanta-dos euros amb setanta cèntims), 
numerada amb els números del F/2018/323 al F/2018/403, que s’inicia amb la factura 
núm. 1800394 de data 10/03/2018, emesa per GRAFIQUES KERPE, SL per import de 
118,99 euros, i finalitza amb la factura núm. 254 de data 27/03/2018, emesa per 
LAUDA CARS, SCP per import de 37,95 euros. 
 
Segon.-  Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
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, de diversos  
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es 
tractin en aquesta sessió. Es tracta de diverses propostes relacionades amb la 
contractació menor de serveis i subministraments, i una proposta sobre un sopar de 
celebració de l’associació AMPERT.   
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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. 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE  DESPESA DE 
DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS PER A SANT JORDI. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de 
subministrament de 30 roses i 38 llibres per als treballadors, regidors, personal de 
serveis socials i per a alguna altra persona col·laboradora  de l’Ajuntament de Font-rubí 
amb motiu del dia de Sant Jordi. 
 
Atès que la contractació d’un subministrament es troba regulada en els articles 16, 298 
i següents de l’esmentada Llei. 
 
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. 
 
Vista les ofertes presentades que consten als respectius expedients. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en les 
corresponents aplicacions pressupostàries. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adjudicar a les següents empreses els següents contractes menors: 
 

Tipus de 
contracte 

Proveïdor Preu s/ 
IVA 

Import 
IVA 

Import 
total 

Aplicació 
pressupostària  

Subministrament  J. R. G. 136,36 € 13,64 € 150,00 € 920.22601 
Subministrament La Ben Nascuda 

Llibres i Accions 
Culturals, S.L. 
(NIF B65666786) 

588,09 € 23,52 € 611,61 € 920.22601 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent als esmentats imports amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries previstes en el punt anterior. 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte, si s’escau, d’aquestes contractacions al Registre de contractes 
del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESA DE 
DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d ela Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el subministrament de 
material de papereria per a la llar d’infants municipal, de sis bombones de propà per a 
la cuina de l’escola pública i de diversos productes de neteja per a l’Ajuntament i per a 
l’escola Font-rúbia. 
 
Atès que la contractació d’un subministrament es troba regulada en els articles 16, 298 
i següents de l’esmentada Llei. 
 
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. 
 
Vista les ofertes presentades que consten als respectius expedients. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en les 
corresponents aplicacions pressupostàries. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adjudicar a les següents empreses els següents contractes menors: 
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Tipus de 
contracte 

Proveïdor Preu s/ 
IVA 

Import 
IVA 

Import 
total 

Aplicació 
pressupostària  

Subministrament  M. C.C.  
 

18,85 € 3,96 € 22,81 € 326.22611 

Subministrament Repsol Butano, 
S.A. (NIF 
A28076420) 

295,04 € 61,96 € 357,00 € 323.22103 

Subministrament Brunzl Distribution  
Spain, S.A. 
(NIF A43058387) 

244,82 € 51,41 € 296,23 € 323.22110 

Subministrament Brunzl Distribution 
Spain, S.A. 
(NIF A43058387) 

204,16 € 42,87 € 247,03 € 920.22110 

 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent als esmentats imports amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries previstes en el punt anterior. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte, si s’escau, d’aquestes contractacions al Registre de contractes 
del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESA DE 
DIVERSOS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER A L’ARRANJA MENT DE 
CAMINS. 
 
La proposta presentada és del següent tenor literal: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei 
d’arranjament i manteniment de camins municipals i el servei de subministrament del 
material necessari per a dur a terme aquest servei. 
 
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba regulada 
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic; i que la contractació d’un subministrament es troba regulada en els 
articles 16, 298 i següents de l’esmentada Llei. 
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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. 
 
Vista les ofertes presentades que consten a l’expedient. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en 
l’aplicació pressupostària 454.21002. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adjudicar a les següents empreses els següents contractes menors: 
 

Tipus de 
contracte 

Proveïdor Preu s/ IVA  Import 
IVA 

Import 
total 

Mixte de servei i 
subministrament  

Serveis Agrícoles i manteniment 
de camins, S.L.  
(NIF B59528844) 

4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 € 

Serveis  J. C. S. 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 
Subministrament Cales de Pachs, S.A. 

(NIF A08213936) 
826,45 € 173,55 € 1.000,00 € 

Subministrament Construcciones y Explanaciones 
GRAS, S.A. 
(NIF A08183006) 

826,45 € 173,55 € 1.000,00 € 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent als esmentats imports amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries previstes en el punt anterior. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte, si s’escau, d’aquest contracte al Registre de contractes del 
sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VINT-I-DOSÈ.- SOPAR DE CELEBRACIÓ DEL 10è ANIVERSAR I DE L’ASSOCIACIÓ 
AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent 
tenor literal: 
 
“AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER és una associació que treballa per a 
millorar la qualitat d’atenció donada als malalts que pateixen càncer durant les diferents 
fases de la malaltia. El seu àmbit d’actuació és comarcal, donant cobertura a qualsevol 
habitant dels 27 municipis de l’Alt Penedès malalts de càncer que necessiten fer 
tractaments de radioteràpia a l’ICO (Institut Català d’Oncologia) Duran i Reynals de 
l’Hospitalet de Llobregat.  
 
El projecte principal d’AMPERT és oferir el servei diari de transport i acompanyament 
als seus usuaris i usuàries. Es tracta d’un transport col·lectiu per a malalts de càncer de 
l’Alt Penedès, amb necessitat de tractament actiu de radioteràpia, i compta amb el 
seguiment mèdic des de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i suport del voluntariat de 
la Creu Roja. 
  
Aquest any 2018 l’associació celebra el seu desè aniversari i organitza un sopar el 
proper dia 28 d’abril, el preu del qual és de 25,00 euros per persona. Aquesta 
Corporació enviarà a dues persones en la seva representació. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient a les aplicacions 
920.22601. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que estableix la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la despesa de 50,00 euros en concepte de l’assistència de dues 
persones al sopar del 10è aniversari de l’associació AMPERT. 
 
Segon .- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
920.22601.  
 
Tercer .- Donar trasllat del present acord als serveis econòmics de la Corporació.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESA DE 
DIVERSOS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS CORRESPONENTS A  LA 
REGIDORIA D’OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I AL S ERVEI MUNICIPAL 
D’AIGUA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de dur a terme la reparació d’una 
fuita en la xarxa de subministrament d’aigua, de dur a terme diverses petites actuacions 
a la via pública, de comprar material divers per al servei municipal d’aigua i per a la 
brigada; de contractar el servei de reparació de maquinària de la brigada i d’adquirir un 
rellotge per a fitxar per a situar al magatzem municipal. 
 
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba regulada 
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic; i que la contractació d’un subministrament es troba regulada en els 
articles 16, 298 i següents de l’esmentada Llei. 
 
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. 
 
Vista les ofertes presentades que consten als respectius expedients. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en les 
corresponents aplicacions pressupostàries. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adjudicar a les següents empreses els següents contractes menors: 
 

Tipus de 
contracte 

Proveïdor Preu s/ 
IVA 

Import 
IVA 

Import 
total 

Aplicació 
pressupostària  

Subministrament  USTRELL 
Vilafranca, S.L. 
(NIF B59553974) 

309,25 € 64,96 € 374,21 € 1531.21008 
920.22115 
171.21305 
171.21009 
925.21206 

Subministrament  Comercial Rediva, 41,64 € 8,74 € 50,38 € 323.21211 
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S.A.  
(NIF A08525388) 

Subministrament  Agro-esteve, S.L.  
(NIF B60108628) 

90,00 € 9,00 € 99,00 € 171.21009 

Subministrament  Sinelec Penedes, 
S.L.  
(NIF B65681751) 

351,31 € 73,78 € 425,09 € 161.22116 

Subministrament  SABACOINSA, S.L.  
(NIF B60263738) 

627,50 € 131,78 € 759,28 € 920.62600 

Subministrament  HIDROTARRACO, 
S.A.  
(NIF A43025618) 

33,15 € 6,96 € 40,11 € 323.21302 

Serveis  MOTOR ALBET, 
S.L.  
(NIF B60263738) 

70,56 € 14,81 € 85,37 € 171.21305 

Serveis Construccions Joan 
Càlix, S.L. 
(NIF B61831848) 

80,00 € 16,80 € 96,80 € 161.21011 

Serveis Applus Iteuve 
Technology, S.L. 
(NIF B81041444) 

41,98 € 8,82 €  
(+ 4,00 € 
TAXES) 

54,80 € 920.21400 

 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent als esmentats imports amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries previstes en el punt anterior. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A  I D DE DESPESA 
DE DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PER A L’ORGA NITZACIÓ DELS 
ACTES D’AGERMANAMENT DELS DIES 21 I 22 D’ABRIL. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el subministrament de 
diversos productes, majoritàriament d’alimentació, i el servei de DJ per organitzar 
diverses activitats amb motiu dels actes d’Agermanament amb el municipi de Rieux-



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

Volvestre, que es duran a terme al municipi de Font-rubí el cap de setmana del 21 i 22 
d’abril de 2018. 
 
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba regulada 
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic; i que la contractació d’un subministrament es troba regulada en els 
articles 16, 298 i següents de l’esmentada Llei. 
 
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. 
 
Vista les ofertes presentades que consten als respectius expedients. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en 
l’aplicació pressupostària 334.22609. 
 
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. 35/2015, de 19 de juny, de delegació 
de competències, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adjudicar a les següents empreses els següents contractes menors: 
 

Tipus de 
contracte 

Proveïdor Preu s/ 
IVA 

Import 
IVA 

Import 
total 

Subministrament  A. M. G. F. 120,28 € 12,02 € 132,30 € 
Subministrament E. V. S. 277,75 € 27,78 € 305,53 € 
Subministrament Querol Elias, SCP 

(NIF J66530366) 
308,53 € 29,83 € 338,36 € 

Subministrament Gràfiques Kerpe, S.L. 
(NIF B62753736) 

    75,17 € 15,78 € 90,95 € 

Subministrament O. M. S.   104,62 € 4,18 € 108,80 € 
Subministrament La  Granja Foods 1959, S.L. 

(NIF B62879408) 
    70,15 € 7,02 € 77,17 € 

Subministrament P. Ll. i M.     72,00 €  15,12 € 87,12 € 
Subministrament New espreso, S.L. 

(NIF B62271507) 
    76,20 € 8,23 € 84,43 € 

Subministrament J. D., V.   184,14 € 18,41 € 202,55 € 
Subministrament Mª E. T. S.    288,46 € 60,58 € 349,04 € 
Serveis TARANNA COMUNICACCIÓ, SL 

(NIF B67171348) 
  120,00 € 25,20 € 145,20 € 

 



   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent als esmentats imports amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 334.22609. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte, si s’escau, d’aquestes contractacions al Registre de contractes 
del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VINT-I-CINQUÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 22:18 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. 
 
 


