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                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE JULIOL DE 2016 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 12 de juliol de 2016 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 20:30 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. 
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3. Proposta d’acceptació del Programa complementari d’escolarització en primera 
instància per al curs escolar 2015-2016 de la Diputació de Barcelona. 

4. Proposta d’atorgament de subvenció a una entitat municipal. 
5. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Millora del sistema 

d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola”. 
6. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió als acords marc del 

servei d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances 
(exp. 2015.01) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 

7. Proposta d’adjudicació a l’empresa “ENDESA ENERGIA, S.A.” del contracte 
menor de subministrament d’una bateria de condensadors al Pou de Can 
Castellví. 

8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 14/2016. 
9. 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 28 de juny 
de 2016 amb aquesta esmena, i donat que no es formula cap observació per part dels 
presents, el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
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TERCER.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEM ENTARI 
D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS ES COLAR 2015-2016 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que s’ha rebut en aquesta Corporació una comunicació de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 30 de juny de 2016, 
en la que es comunica a aquest Ajuntament la concessió d’un ajut econòmic consistent 
en un Programa Complementari d’Escolarització en Primera Infància per al curs escolar 
2015-2016. 
 
Atès que la concessió d’ajuts a l’Escolarització en Primera Infància per al curs escolar 
2015-2016 de la Diputació de Barcelona es realitzarà en dues fases: 1a. fase amb un 
25% del pressupost del programa, i 2a. fase amb el 75% restant del pressupost entre 
els destinataris que presentin l’acceptació i manifestin la voluntat d’acollir-se als ajuts 
previstos en el marc de la segona fase d’aquest programa. 
 
Atès que per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts és necessari l’acceptació 
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
 
Atès que en aquest document d’acceptació s’ha de manifestar la voluntat d’acollir-se a 
l’ajut corresponent a la Fase segona del Programa Complementari. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
42/2011, de 15 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”: 
 

Objecte Import 
Programa Complementari d’Escolarització 
en Primera Infància per al curs escolar 
2015-2016 – Fase primera 

1.756,44 € 

 
Segon.- Manifestar la voluntat d’acollir-se a l’ajut corresponent a la Fase segona del 
Programa Complementari. 
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Tercer.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest 
recurs econòmic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.-  Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 6 de juliol de 2016” 

 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA EN TITAT 
MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vista la instància presentada, en data 15 de juny de 2016 i NRE 575, per la 
Coordinadora d’Entitats de Font-rubí, secció Barri de Can Rovireta, entitat sense ànim 
de lucre, sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les 
despeses que ha de suportar aquesta entitat. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient. 
 
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). 
 
Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix 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 : 
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Primer.-  Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica que es relaciona a l’annex 
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats 
que s’hi especifiquen. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 
 

1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a 
finançar les despeses derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant 
l’exercici 2016. 

2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a 
màxim el dia 31 de març de 2017 mitjançant la presentació de documentació que 
acrediti que s’han realitzat les despeses. 

3. El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran 
avançaments o pagaments a compte. 

4. 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. 

5. El/la beneficiari/ària de la 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 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 de les 
activitats a desenvolupar. 

9. 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, si s’escau. 
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10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la 
data de la notificació de la present resolució. 

11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients. 
 
ANNEX:  
 

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Barri de “Can 
Rovireta”. 
Import atorgat: 325,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016. 

    Informe d’Intervenció: Favorable amb condicions. 
 
Carme Sibil i Galimany, 
Regidora de Cultura i Joventut 
Font-rubí, 6 de juliol de 2016” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CON TRACTACIÓ DE 
L’OBRA “MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA  I ENTRADA DEL 
DIPÒSIT DE LA RUBIOLA”.  
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment: 
 
 “Atesa la necessitat de procedir a definir un nou sistema d’entrada, sortida i buidat del 
dipòsit de la Rubiola, per poder optimitzar el nou sistema de gestió de l’aigua associat a 
aquest dipòsit, permetent així una major racionalització, podent distribuir aigua als 
diferents sectors de la xarxa municipal i una major versatilitat del sistema; i així 
contribuir a la millora de la xarxa municipal de distribució d’aigua potable del municipi 
de Font-rubí. 
 
Atès que es disposa d’una subvenció del Servei de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona, per import de 60.000,00 euros (exp. codi 14/X/110011). 
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Vist el Projecte Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la 
Rubiola, redactat per l’enginyer D. R. O., amb un pressupost d’execució de 72.390,39 
euros i 15.201,98 euros d’l’IVA, aprovat definitivament en data 24 de març de 2015. 
 
Vist que, ateses les característiques de l’obra, es considera com a procediment més 
adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària atès que es 
tracta d’un contracte d’import inferior a 200.000,00 euros. 
 
Vist que, amb data 27 de març de 2015, la Intervenció va emetre un informe sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 
 
Vist que, amb data 30 de març de 2015, la Secretaria va emetre un informe sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, 
l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de Govern Local 
perquè l’import del contracte ascendeix a 72.390,39 euros i 15.201,98 euros d’l’IVA i, 
per tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros. 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 7 d’abril de 2015, va aprovar iniciar el 
procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la millora del sistema 
d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, atesa la motivació que consta 
a l’expedient, per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària. 
 
Vist que, en data 27 de juny de 2016, es redactà i incorporà a l’expedient el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars aplicables a la contractació de les obres de 
millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora municipal, de data 6 de juliol de 2016, sobre la 
fiscalització de l’expedient de contractació.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria de data 29 
d’octubre de 2015 i de conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona i 
l’article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i així com demés legislació aplicable, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària, per a l’obra consistent en la millora del sistema d’aigua 
potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola. 
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SEGON. Autoritzar, en quantia de 72.390,39 euros i 15.201,98 euros d’IVA, la despesa 
que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres de Millora del 
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola per procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb càrrec a la partida 161.62901 de 
l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 
i amb càrrec a la partida extra pressupostària d’IVA. 
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà 
l’esmentat contracte d’obres, per procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària. 
 
QUART. Sol·licitar ofertes, com a mínim, a cinc empreses per l’òrgan de contractació. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
executar aquests acords. 
 
Font-rubí, 8 de juliol de 2016 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUB Í D’ADHESIÓ 
ALS ACORDS MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 201 5.04) I DEL 
SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.01) DE L CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIA CIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM). 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la del tenor literal següent: 
 
“Atès 

LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES 
 

I. Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar 
l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de 
Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el 
Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions 
i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
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II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i 
el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel 
qual es licitava el dit contracte. 
 
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar 
les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la 
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons: 
� Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa 

Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
� Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 
� Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España 
� Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España 
� Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 

favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
� Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 

Sucursal en España 
 

IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els 
lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al 
punt anterior. 
 
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions 
públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació . 
 
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 

 
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ 

 
VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en sessió 
de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació 
del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament 
als Municipis i ens locals de Catalunya. 
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VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el 
Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren 
presentar les seves proposicions. 
 
IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
 
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de 
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & 
OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent 
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per 
tal que adopti l’acord d’adjudicació. 
 
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a 
l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord 
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen la contractació i prestació 
del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la 
mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil 
Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 
 
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 
 
XIII. Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament i 
de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de 
juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local 
 
Per tot això es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer .- Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc del servei de 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de 
Mediador de l’Ajuntament. 
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Segon.-  Que l’Ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 
contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen: 
 
(_X_) Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil Segurcaixa 
Adeslas, S.A. 
(___) Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros, per 
un import de ________ euros. 
(_X_) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC. 
(_X_) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 
PLC. 
(_X_) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. 
(___) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España, per un import de ________ euros. 
 
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per 
part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
Quart.-  Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda (C/ 
Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona). 
 
Font-rubí, 8 de juliol de 2016 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA “ENDESA E NERGÍA, S.A.” 
DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA BATERI A DE 
CONDENSADORS AL POU DE CAN CASTELLVÍ. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2016 s’acredità la 
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el subministrament i la instal·lació d’una 
bateria de condensadors al punt de subministrament elèctric del Pou de Can Castellví. 
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Atès que l’enginyer ha estudiat diverses ofertes, com consta en el present expedient, 
essent la millor la presentada per l’empresa ENDESA ENERGÍA, S.A., segons el seu 
informe de data 4 de juny de 2016.  
  
Atès que en data 6 de juliol de 2016, es va emetre informe d’intervenció, en què 
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que 
comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. 
 
Atès que en data 7 de juliol de 2016, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, de data 19 de juny, 
sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGÍA, SA (amb CIF A-81948077) el 
contracte menor de subministrament i instal·lació d’una bateria de condensadors al 
punt de subministrament elèctric del Pou de Can Castellví, pel preu total de 2.199,38 
euros i 461,86 euros d’IVA (21%), amb les següents característiques: 
 
“Batería de condensadores OPTIM3A-43,75-440 de 36 kVAr, sin Filtro de Armónicos.  Con Instalación. 
EUB 4 (hasta 75 kvar) – INT. AUT. 3x160 A + DIFERENCIAL  
Forma de pago:  Aplazado a 12 meses. 
Primera cuota (incluye IVA): 645,17€ 
11 cuotas rentantes (incluye IVA): 183,28€” 

 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 161-22100 del 
Pressupost vigent. 

Tercer.- Indicar que una vegada realitzada l’adquisició, s’incorpori la factura i es tramiti 
el pagament, si s’escau. 

Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’adjudicatari. 

 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde - president 
Font-rubí, 11 de juliol de 2016” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REL ACIÓ DE FACTURES 
NÚM. 14/2016. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la relació de factures núm. 14/2016, de data 12 de juliol de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 24.466,25 euros (vint-i-
quatre mil quatre-cents seixanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 11 de juliol de 2016. 
 
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. 14/2016, de data 12 de juliol de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
24.466,25 euros (vint-i-quatre mil quatre-cents seixanta-sis euros amb vint-i-cinc 
cèntims). 
 
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. 
 
Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 12 de juliol de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VUITÈ.- 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 21:03 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. 
 


