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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 27 de desembre 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 21:18 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària
(article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals.
Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la
cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. A. S. M.
6. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. F. T. F. del servei de teleassistència, en
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
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7. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. H. G. S. del servei de teleassistència,
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
8. Proposta de renovació de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, a la Sra. N. A.
9. Proposta d’acceptació del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat
2019-2020 de la Diputació de Barcelona.
10. Proposta d’aprovació de la proposta presentada per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona sobre l’exclusió d’uns vehicles del
padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
11. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció extraordinària per
concessió directa a l’Associació promotora de Fires de Caça del Penedès i
aprovació el conveni regulador.
12. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció extraordinària per
concessió directa a l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí i aprovació el
conveni regulador.
13. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 25/2018.
14. 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 11 de
desembre 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.
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 és la següent:
“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.
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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 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. 21, 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

Taxa

fiança

J. P. M.

Festa particular

25/12/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I. G. X.

Festa particular

14/12/2018

Sala d’actes/centre
recreatiu

110,00 €

50,00 €

D. M. O.

Festa particular

26/01/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. G. R.

Festa particular

30/12/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Vist que, en data 11 de desembre 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:
Dia

Instal·lacions
/Material

festa particular

8/12/2018

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

festa particular

14/12/2018

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

Peticionari

Activitat

E. E. E.
P. T. Ll.

Taxa

Fiança

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.
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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 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
E. E. E.
P. T. Ll.

Fiança
50,00 €
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.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL SR. A. S. M.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 13 de
novembre de 2018, es va autoritzar a favor del Sr. A. S. M. la cessió d’ús de Cal
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 1 de desembre de 2018.
Atès que, en data 4 de desembre de 2018, es va comprovar que l’estat en què
s’havia deixat el local de Cal Cintet, no era correcte perquè estava brut i havien
trencat un taulell de fusta del mostrador.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon
estat, i en el cas del lloguer del Sr. A. S. M. no es van complir les condicions.
Atès que, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, s’ha fet una valoració de les
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació
facilitada pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost 50€ en
concepte de neteja i 221,36€ segons pressupost del fuster per a la substitució del
taulell malmès, motiu pel qual no se li retornarà l’import de la fiança dipositada i a
part haurà d’abonar la diferència fins a liquidar el cost total de la factura de
substitució del taulell trencat.
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.- Aprovar la liquidació de les despeses que ha hagut de sufragar
l’Ajuntament de Font-rubí al Sr. A. S. M., que ascendeixen un total de 50,00 euros en
concepte de neteja i 221,36 euros de la substitució del taulell malmès, el que suposa
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un incompliment de la normativa de lloguer de Cal Cintet, durant la celebració
particular que va realitzar el dia 1 de desembre de 2018.
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva
confiscació per import de 100,00 euros.
Tercer.- Requerir al Sr. S. el pagament de 171,36 euros, que és l’import que manca
per cobrir el cost de la factura de substitució del taulell de fusta del mostrador.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. F. T. F. DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“En data 18 de desembre de 2018 i NRE 1890, el Sr. F. T. G. ha sol·licitat en
aquesta Corporació el servei de teleassistència en representació del seu pare, F. T.
F.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data
17 de desembre de 2018, en el qual informa que el Sr. F. T. F. reuneix tots i
cadascun dels requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat
Bàsica de la Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
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 d’alta al Sr. F. T. F. del servei de teleassistència en la modalitat
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí,
de data 17 de desembre de 2018.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. H. G. S. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada és la següent:
“En data 13 de desembre de 2018 i NRE 1866, la Sra. M. G. G. en representació de
la seva tieta, H. G. S., ha sol·licitat en aquesta Corporació el servei de
teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data
17 de desembre de 2018, en el qual informa que la Sra. H. G. S. reuneix tots i
cadascun dels requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat
Bàsica de la Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
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 d’alta a la Sra. H. G. S. del servei de teleassistència en la modalitat
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí,
de data 17 de desembre 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.
VUITÈ.- PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A
MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, A LA Sra. N.
A.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“Atès que, en data 13 de desembre de 2018, el Sr. M. A. ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Font-rubí la renovació de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, en representació de la seva filla N. A., expedient
núm. 08085/2018/00006/1905C, que té caducada.
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Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 10 de desembre de
2018, on proposa que es renovi a la Sra. N. A. la targeta d’aparcament per a
minusvàlids exp. núm. 08085/2018/00006/1905C, amb data de caducitat 16/12/2028,
en la modalitat de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per
la normativa d’aplicació.
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Concedir la renovació a la Sra. N. A., de la targeta d’aparcament per a
minusvàlids exp. núm. 08085/2018/00006/1905C, amb data de caducitat 16/12/2028,
en la modalitat de titular no conductor.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als
efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Atès que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 29 de
novembre de 2018, ha aprovat la concessió d’un ajut econòmic a aquest Ajuntament
consistent en un Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquest ajut, és necessari l’acceptació
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació.
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.- Acceptar el següent recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Objecte
Programa Complementari de Millora de
l’ocupabilitat 2019-2020

Import / anualitat
14.140,82 € / 2019
14.140,81 € / 2020

Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest
recurs econòmic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
SOBRE L’EXCLUSIÓ D’UNS VEHICLES DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la proposta, de data 12 de desembre de 2018, presentada per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en aquesta Corporació en data 20 de
desembre de 2018 i NRE 1896, en la que es remet una relació de vehicles que cal
excloure del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, atès que els titulars
dels vehicles i contribuents de l’esmentat impost han resultat desconeguts i/o
insolvents, que tots els vehicles tenen una antiguitat mínima de 10 anys, i que any
rere any han estat donats de baixa com a crèdits incobrables. Tampoc no hi consta
que tinguin els interessats cap assegurança contractada ni la Inspecció Tècnica de
Vehicles en vigor, trobant-se presumiblement el vehicle fora de circulació.
Atès que la relació de vehicles que es proposa donar de baixa del padró de d’IVTM
és la següent:
Expedient
T/17189513
T/15235209
T/13229016
T/13229088
T/15162982

Contribuent
D. C, H. J. DE J.
C. O. D. A.
M. E., F.
S. H., CH.
T. S. C., SA

Matrícula
8090-DWM
B-9597-MK
B-7859-SX
4193-DBX
R-4088-BBD

Data matriculació
23/02/2006
27/06/1991
19/02/1997
22/10/2004
26/07/2000

Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Excloure als següents vehicles del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica de l’exercici 2019 i següents, pels motius exposats en la proposta de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de data 12 de
desembre de 2018:
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Expedient
T/17189513
T/15235209
T/13229016
T/13229088
T/15162982

Contribuent
D. C, H. J. DE J.
C. O. D. A.
M. E., F.
S. H., CH.
T. S. C., SA

Matrícula
8090-DWM
B-9597-MK
B-7859-SX
4193-DBX
R-4088-BBD

Data matriculació
23/02/2006
27/06/1991
19/02/1997
22/10/2004
26/07/2000

Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA
PER
CONCESSIÓ
DIRECTA
A
“L’ASSOCIACIÓ
PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS” I APROVACIÓ DEL
CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició formulada per l’Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès
per tal que li sigui concedida una subvenció extraordinària per tal de sufragar
despeses amb els gossos de l’entitat, durant aquest 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.
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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 (publicada al BOPB de data 6
de juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció extraordinària per concessió
directa a “l’Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès”, amb CIF
G62866082, per un import de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800,00-,€),
destinada a sufragar despeses extraordinàries derivades dels gossos de l’entitat,
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 L’ASSOCIACIÓ
PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS PER L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA”
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 S. G., major d’edat, actuant en nom i representació de “l’ASSOCIACIÓ
PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS”, amb CIF G-62866082, amb domicili a efectes de
notificació a l’avinguda Catalunya núm. 45, de Font-rubí (08736).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS” va presentar, en
data 13 de novembre de 2018 i NRE 1738, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció
econòmica extraordinària per a fer front a les despeses que haurà de sufragar aquesta entitat
enguany.
II. Que l’entitat “ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS” treballa amb la
finalitat de fomentar la pràctica de la caça al municipi, fa batudes contra els senglars, i organitza la
“Fira de caça del Penedès” al mes d’agost, entre d’altres.
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. Els diners subvencionats seran destinats a implantar
localitzadors als gossos de l’entitat.
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:
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PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de Font-rubí i
“l’Associació Promotora de Fires de caça del Penedès” en l’execució del projecte/activitat següent:
implantar localitzadors als gossos de l’entitat.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà a “ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE FIRES DE CAÇA DEL PENEDÈS”
amb un import de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800,00-,€) 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 la despesa extraordinària que haurà de sufragar aquesta entitat
per les activitats descrites durant l’any 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.
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.
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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.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí
a ..........................
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí

J. Mª S. G.
Representant “Associació Promotora de
Fires de Caça del Penedès”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL VUIT-CENTS
EUROS (2.800,00-,€), amb càrrec a l’aplicació 414.48006 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 “l’Associació Promotora de Fires de
Caça del Penedès”.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA PER CONCESSIÓ DIRECTA A “L’AGRUPACIO CORAL DE
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ” I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Vista la petició formulada per l’Agrupació Coral per tal que li sigui concedida una
subvenció extraordinària per col·laborar en la compra d’un piano i de mocadors
commemoratius per celebrar el 70è. aniversari de l’entitat el proper any 2019.
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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 extraordinària per concessió
directa a “l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí”, amb CIF G-58317892, per un
import de QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS (499,00-,€), destinada a la
compra urgent d’un piano “Teclat Yamaha PSRE463”, amb pedal i funda, i
l’adquisició de mocadors sublimats commemoratius per celebrar el 70è. aniversari de
l’entitat que es celebrarà el proper any 2019, 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 L’AGRUPACIÓ
CORAL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ PER L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA”
REUNITS

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

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. P. B. C., major d’edat, actuant en nom i representació de “l’AGRUPACIÓ CORAL de
Guardiola de Font-rubí”, amb CIF G-58317892, amb domicili a efectes de notificació a la masia Can
Peó al barri de Font-rubí núm. 2, de Font-rubí (08736).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “AGRUPACIÓ CORAL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ” va presentar, en data 25
d’octubre de 2018 i NRE 1617, instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica
extraordinària per a fer front a les despeses que haurà de sufragar aquesta entitat enguany, per tal de
commemorar el 70è. aniversari de la seva fundació l’any 2019.
II. Que l’entitat “AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí” treballa amb la finalitat de fomentar la
pràctica musical al municipi tot treballant valors com la cohesió de grup. Dita associació participa en
nombroses festes locals i organitza entre d’altres, el concert de Nadal al municipi.
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, especialment en la compra d’un nou piano, instrument
indispensable per tal de poder realitzar la pràctica de cant coral amb normalitat.
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 entre l’Ajuntament de Font-rubí i
“l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí” en l’execució del projecte/activitat següent: la compra
urgent d’un piano “Teclat Yamaha PSRE463”, amb pedal i funda i l’adquisició de mocadors sublimats
commemoratius per celebrar el 70è. aniversari de fundació de l’entitat l’any 2019.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà a “L’AGRUPACIÓ CORAL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ” amb un
import de QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS (499,00-,€) 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 la despesa extraordinària que haurà de sufragar aquesta entitat
per les activitats descrites durant l’any 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.
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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
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.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí
a ..............
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí

P. B. C.
Representant “Agrupació Coral de
Guardiola de Font-rubí”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUATRE-CENTS
NORANTA-NOU EUROS (499,00-,€), amb càrrec a l’aplicació 334.48031 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’Agrupació Coral 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.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
25/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 25/2018, de data 27 de desembre de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
30.120,18 euros (trenta mil cent vint euros amb divuit cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 20 de desembre 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. 25/2018, preparada pel servei
d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total 30.120,18 euros (trenta mil
cent vint euros amb divuit cèntims), numerada amb els números del F/2018/1272 a
l’A/2018/20, que s’inicia amb la factura núm. 62 de data 08/11/2018, emesa per
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS per import de 953,20 euros, i finalitza
amb l’abonament núm. 77 de data 30/11/2018, emesa per CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS per import de 630,41 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.
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D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt
que no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’aprovació de despesa.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del
dia, i s’acorda que a continuació es debati i es voti.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES
DIVERSES.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses:
- Reparació forn de la cuina de l’Escola Font-Rúbia;
- Adquisició material per al sopar de Nadal;
- Fer paviment per col·locar peus de set faroles;
- Adquisició d’una columna solar per l’enllumenat públic;
- Organització del Casalet Nadalenc esportiu 2018/19;
- Suport de monitoratge a la llar d’infants els dies 2, 3 i 4 de gener de 2019;
- Dur a terme la instal·lació de 3 noves lluminàries al C/ Carrerada;
- Reparació del programador de la calefacció de l’escola;
- Reparació d’averia del vehicle municipal matrícula E4595BBS;
- Reparació de persiana i reparació / canvi panys i manetes portes escola;
- Reparació de contenidor i reforçar porta pista esportiva;
- Reparar d’arqueta del C/ Carrerada;
- Transport de grava per l’arranjament dels camins veïnals;
- Reparació del pavelló esportiu;
- Adquisició de gasoil de calefacció pel Centre Recreatiu i Llar d’infants;
- Fer i col·locar office Casal de joves;
- Manteniment del Centre recreatiu;
- Reparació d’enllumenat públic Can Castellví;
- Reparació i manteniment de la Retro NH;
- Reparació de tractor i vehicles municipals;
- Fer paviment camí de Cal Ton Gran;
- Adquisició de tisores de poda;
- Canvi urinari cal Cintet;
- Reparació a l’escola Font-Rúbia;
- Dinars per reunions de regidors, tècnics i atencions protocol·làries;
- Sopar dels organitzadors de la Cavalcada de Reis de l’any 2018.
Vist que, en data 27 de desembre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A
i D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
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suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses
inferiors a 3.006 euros.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a
les corresponents aplicacions pressupostàries:
Despesa
Serveis – Escola Font-Rúbia
Subministraments – Sopar Nadal
Obres - Faroles
Subministraments – Enllumenat
públic
Serveis – Enllumena t Can Castellví
Obres - Casal Joves
Serveis – Centre recreatiu
Serveis - Centre recreatiu
Serveis – Enllumenat Can Castellví
Serveis – Enllumenat Can Castellví
Serveis – Reparació Retro NH
Serveis – Reparació tractor i
vehicles municipals
Obres – Camí Cal Ton Gran
Subministraments – Tisores poda
Serveis – Cal Cintet
Serveis – Escola Font-Rúbia

Proveïdor
Instal·lacions Font-Rubi, S.L.
(CIF B60762697)
Hiper Asia Te S.L.
(CIF B66578568)
Construccions P. Carol, S.L.
(CIF B60467123)
Novatilu ,SLU.
(CIF B98197916)
Instal·lacions i Manteniments
Vilallum S.L.
(CIF B63182760)
Instal·lacions i Manteniments
Vilallum S.L.
(CIF B63182760)
Instal·lacions i Manteniments
Vilallum S.L.
(CIF B63182760)
Instal·lacions i Manteniments
Vilallum S.L.
(CIF B63182760)
Instal·lacions i Manteniments
Vilallum S.L.
(CIF B63182760)
Instal·lacions i Manteniments
Vilallum, S.L.
(CIF B63182760)
J. O. C.
J. O. C.
D. C. R.
Motor Albet, S.L.
(CIF B60263738)
Instal·lacions Font-Rubí S.L.
(CIF B60762697)
Instal·lacions Font-Rubí S.L.
(CIF B60762697)
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Import total
270.40.-€

Aplicació
pressupostària
323-21302

114.77.-€

920-22601

1842.00.-€

165-62900

2050.95.-€

165-62900

656.43.-€

165-21004

764.39.-€

337-21312
337-21507

212.96.-€

330-21308

175.45.-€

330-21308

275.35.-€

165-21004

596.48.-€

165-21004

602.66.-€
782.99.-€
767.14.-€
55.94.-€

161-21402
454-21401
920-21400
454-21002
920-21307

121.00.-€

337-21312

63.40.-€

323-21302
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Serveis – Casalet Nadalenc
Serveis – Llar d’infants
Serveis – Escola Font-Rúbia
Serveis – Retro NH
Serveis –Escola Font-Rúbia
Serveis – Pista poliesportiva
Serveis – Reparacions
C/Carrerada
Serveis – Reparacions camins

Consell Esportiu de l’Alt Penedès
(CIF G58056722)
Esport i Lleure de l’Alt Penedès
(CIF B65026775)
Climatitzacions David Costa, S.L.
(CIF B64443930)
Automecànica Joan Solé, S.L.
(CIF B61637963)
X. C. O.
F. L. i T.

400.00.-€

337-22612

87.00.-€

326-22611

242.00.-€

323-21302

356.35.-€

161-21402

1229.36.-€
232.32.-€
197.84.-€

323-21302
1622-21000
342-21007
160-21005

81.68.-€

454-21002

651.67.-€
482.33.-€
740.60.-€

330-22103
326-22103
165-62900

Obres – Pavelló de Guardiola de
Font-Rubí
Serveis – Restaurant

Construccions Joan Càlix, S.L.
(CIF B61831848)
Grues i materials Mallol, S.L.
(CIF B64450141)
E.S. La Granada, S.L.
(CIF B59123620)
Novatilu,SLU.
(CIF B98197916)
Alumini i vidres Cervera, S.L.
(CIF B64474422)
E. V. S.

929.17.-€

342-21007

480,70.-€

Serveis – Restaurant

E. V. S.

1216.50.-€

Serveis – Restaurant

E. V. S.

293,85.-€

341-22609
912-23000
920-23020
920-22601
912-23000
920-23020
337-22612
920-22601
912-23000
920-23120

Subministraments – Gas-oil
calefacció
Obres – Enllumenat públic

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Donar compte dels presents acords a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:53 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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