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                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 DE FEBRER DE 2016 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 9 de febrer 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 20,29 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. 
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4. Proposta de cessió d’ús de bústies municipals. 
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet. 
6. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la renovació de la targeta d’aparcament per 

a minusvàlids, en la modalitat de titular no conductor, del Sr. J. M. T. 
7. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la renovació de la targeta d’aparcament per 

a minusvàlids, en la modalitat de titular no conductor, de la Sra. À. R. P.  
8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la renovació de la targeta d’aparcament per 

a minusvàlids, en la modalitat de titular no conductor, del Sr. J. R. R. 
9. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la renovació de la targeta d’aparcament per 

a minusvàlids, en la modalitat de titular no conductor, de la Sra. M. M. S. 
10. Proposta d’aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’establiment de 
“L’Escola de Música de l’Alt Penedès” i de l’Addenda econòmica al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-
rubí pel finançament de “L’Escola de Música pel curs 2015-2016”. 

11. Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de llicència de 
segregació d’una finca propietat de la Sra. M. T. M. O. i la Sra. M. M. V. M., exp. 
CERT núm. 20/2015. 

12. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 
exp. núm. 65/2015. 

13. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 44/2015.  
14. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 5/2016.  
15. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 6/2016.  
16. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 7/2016.  
17. Proposta d’atorgament de subvenció a una entitat municipal. 
18. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 03/2016. 
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. 
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Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de 
gener de 2016, 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.  
 
 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant la cessió 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 la cessió 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 
Taxa/ preu 

públic 

A. R. V. 
Festa 

particular 
16/01/2016 Cal Cintet 110,00 € 

D. V. R. 
Festa 

particular 
23/01/2016 Cal Cintet 110,00 € 

F. R. G. 
Festa 

particular 
13/02/2016 Cal Cintet 110,00 € 
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C. R. E. Festa 
particular 

26/02/2016 Cal Cintet 110,00 € 

J. X. P. G. 
Festa 

particular 
05/03/2016 Cal Cintet 110,00 € 

  
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 8 de febrer de 2016”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE BÚSTIES MUNICIPA LS. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant la cessió d’ús de les bústies municipals 
distribuïdes en mòduls a tots els barris per tal de rebre el correu. 
 
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 la cessió d’ús de les bústies 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’epígraf 5è. de l’article 6è de l’ordenança fiscal núm. 7, 
reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
 
ANNEX 
 

Peticionari Mòdul Núm. de bústia Taxa 

M. M. S. G. Jan del Llop (Alzinar) 19 45,00€ 

M. M. M. Les Casetes d’en Raspall 28 45,00€ 
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X. L. L. Can Rovireta 48 45,00€ 

F. P. Grabuac 32 45,00€ 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 8 de febrer de 2016” 
 
 
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. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 12 de 
gener de 2016, es va autoritzar a favor del Sr. J. F. B. la cessió d’ús de Cal Cintet per a 
realitzar-hi una celebració particular el dia 1 de gener de 2016.  
 
Atès que el dia 2 de gener de 2016 la brigada municipal va anar a comprovar l’estat en 
què s’havia deixat el local de Cal Cintet, i es va poder comprovar que l’espai no va 
quedar net i es van trobar una porta trencada. 
 
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. J. F. B. no es va 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 a 111,32 euros en concepte de 
contractar un fuster per tal de desmuntar porta, encolar palafó trencat i col·locar-la. 
 
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 .- Liquidar al Sr. J. F. B. les despeses que ha hagut de sufragar l’Ajuntament de 
Font-rubí per l’incompliment de la normativa de lloguer de Cal Cintet, per la celebració 
particular que van realitzar el 1 de gener de 2016 i que ascendeix un total de 111,32 €. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes adients. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 5 de febrer de 2016  
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENO VACIÓ DE LA 
TARGETA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS EN LA MODALI TAT DE 
TITULAR NO CONDUCTOR DEL SR. J. M. T. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“En data 21 de gener de 2016 i NRE 66, el Sr. J. M. T. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament  per a minusvàlids en la modalitat 
de titular no conductor, expedient núm. 08085/2014/002/4911A, que té caducada. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 25 
de gener de 2016, en el qual informa que el Sr. J. M. T.  reuneix tots i cadascun dels 
requisits per a la renovació de la targeta de què disposa, la qual va caducar el dia 13 de 
gener de 2016. 
 
Vist el que preveu 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. 
 
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.- Concedir la renovació de la targeta d’aparcament del Sr. J. M. T., en la 
modalitat de titular no conductor, fins a data 30/01/2018, atès que reuneix tots i 
cadascun dels requisits, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de 
l’Ajuntament de Font-rubí en data 25 de gener de 2016. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al sol·licitant i a la Treballadora Social, als efectes 
oportuns. 
 
L’Alcalde-president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 2 de febrer de 2016” 
 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENO VACIÓ DE LA 
TARGETA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS EN LA MODALI TAT DE 
TITULAR NO CONDUCTOR DE LA SRA. A. R. P. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 21 de gener de 2016 i NRE 67, la Sra. A. R. P. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament  per a minusvàlids en la modalitat 
de titular no conductor, expedient núm. 08085/2013/003/5892P, que té caducada. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 25 
de gener de 2016, en el qual informa que la Sra. A. R. P.  reuneix tots i cadascun dels 
requisits per a la renovació de la targeta de què disposa, la qual va caducar el dia 22 de 
d’abril de 2015. 
 
Vist el que preveu 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. 
 
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.- Concedir la renovació de la targeta d’aparcament a la Sra. À. R. P., en la 
modalitat de titular no conductor, fins a data 30/01/2018, atès que reuneix tots i 
cadascun dels requisits, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de 
l’Ajuntament de Font-rubí en data 25 de gener de 2016. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al sol·licitant i a la Treballadora Social, als efectes 
oportuns. 
 
L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 2 de febrer de 2016” 
 

 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REN OVACIÓ DE LA 
TARGETA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS EN LA MODALI TAT TITULAR 
NO CONDUCTOR, DEL SR. J. R. R. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 21 de gener de 2016 i NRE 68, el Sr. J. R. R. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament  per a minusvàlids en la modalitat 
titular no conductor, expedient núm. 08085/2013/005/4535H, que té caducada. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 25 
de gener de 2016, en el qual informa que el Sr. J. R. R. reuneix tots i cadascun dels 
requisits per a la renovació de la targeta de què disposa, la qual va caducar el dia 29 
d’octubre de 2015. 
 
Vist el que preveu 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. 
 
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.- Concedir la renovació de la targeta d’aparcament al Sr. J. R. R., en la modalitat 
no conductor, fins a data 30/01/2018, atès que reuneix tots i cadascun dels requisits, 
d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí en 
data 25 de gener de 2016. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al sol·licitant i a la Treballadora Social, als efectes 
oportuns. 
 
L’Alcalde-president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 2 de febrer de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENO VACIÓ DE LA 
TARGETA D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS EN LA MODALI TAT DE 
TITULAR NO CONDUCTOR DE LA SRA. M. M. S. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
 
“En data 29 de gener de 2016 i NRE 103, la Sra. M. M. S. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament  per a minusvàlids en la modalitat 
titular no conductor, expedient núm. 08085/2014/003/5244Z, que té caducada. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 1 
de febrer de 2016, en el qual informa que la Sra. M. M. S.  reuneix tots i cadascun dels 
requisits per a la renovació de la targeta de què disposa, la qual caduca el proper 24 de 
febrer de 2016. 
 
Vist el que preveu 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. 
 
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.- Concedir la renovació de la targeta d’aparcament a la Sra. M. M. S. en la 
modalitat titular no conductor, fins a data 1/02/2018, atès que reuneix tots i cadascun 
dels requisits, d’acord amb l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de 
Font-rubí en data 1 de febrer de 2016. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al sol·licitant i a la Treballadora Social, als efectes 
oportuns. 
 
L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 2 de febrer de 2016” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVEN I DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PE NEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A “L’ESTABLIMENT DE L ’ESCOLA DE 
MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS” I DE “L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PE NEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PEL FINANÇAMENT DE L’ESCO LA DE MÚSICA 
PEL CURS 2015-2016”. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que tot seguit es 
transcriu: 
 

“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a través del servei d’Educació, i d’acord 
amb el seu programa d’accions, l’any 2006 va decidir crear l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès en col·laboració amb els ajuntaments, amb la voluntat de fer arribar la música, 
el coneixement i la formació musical a tots els pobles. 
 
Atès que les fonts de finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès són les 
quotes dels alumnes a partir dels preus públics, les aportacions de l’Ajuntament i/o 
Consell Comarcal. 
 
 

Atès que la Junta de Govern de 19 de novembre de 2015 va aprovar els convenis de 
col·laboració entre el Consell Comarcal i diversos Ajuntaments per a l’establiment de 
l’Escola de Música de l’Alt Penedès, així com les corresponents addendes 
econòmiques pel curs escolar 2015-2016. 
 
Vista la proposta de conveni i d’addenda econòmica presentada pel Servei d’Educació 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ  ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L’ESTABLIMENT DE L’ ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT 
PENEDÈS 
 

REUNITS 
 
Reunits d'una banda el senyor Francesc Olivella i Pastallé, el qual actua en nom i representació del  
CONSELL  COMARCAL  DE  L’ALT  PENEDÈS ,  en  ús  de  les facultats de representació 
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, i 
les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió de 19 de novembre de 2015. 

 
De l’altra, el senyor Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament) en ús de les facultats de representació 
concedides per l’article 53 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. 

 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i 
 

MANIFESTEN 
 

Primer.-  Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a través del Servei d’Educació, i d’acord amb el 
seu programa d’accions, va decidir crear l’Escola de Música de l’Alt Penedès en col· laboració amb els 
Ajuntaments, amb la voluntat de fer arribar la música, el coneixement i la formació musical a tots els 
pobles. 

 
Segon.- Que en el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de 24 de juliol de 2006 es 
va aprovar inicialment l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès així com la memòria, el 
projecte i el reglament. 

 
Tercer.- Que l’eina que ha de permetre formar, practicar i educar musicalment són les aules de 
música distribuïdes per tota la comarca. 

 
Quart.- Que la seu administrativa d’aquesta escola coincidirà amb la del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. S’estructurarà com un model d’escola descentralitzada, atesa la gran flexibilitat que aquest 
model presenta. 

 
Des de la seu administrativa es canalitzaran totes les activitats i els serveis com a punt de referència 
per a tots els agents implicats, tant en el desenvolupament de la seva activitat com en la recepció 
dels serveis que es presten. 

 
Cinquè.-  Que  l’objectiu  principal  de  l’Escola  de  Música  de  l’Alt  Penedès  és aconseguir que els 
infants en edat escolar de municipis petits puguin, des del mateix municipi, o d’un altre que hi estigui a 
prop, accedir a activitats de formació musical. 

 

Que els objectius generals de l’Escola volen ser:  
� Fomentar  des  de  la  infància    l’interès  envers  la  música  i  atendre  l’àmplia demanda 

social de la cultura artística. 
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� Procurar una formació musical que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la 
música. 

� Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d’activitats, com a aficionat a la 
música. 

� Descobrir  i  animar  els  joves  amb  aptituds  i  preparar-los  per  cursar  estudis 
professionalitzadors en l’àmbit de la música. 

� Proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de futurs professionals 
de la música. 

� Potenciar a la nostra comarca la música popular dels Països Catalans com a vehicle 
pedagògic necessari i com a referent cultural propi de Catalunya. 

 
Que, igualment, es pretenen establir els objectius específics següents:  

� Afavorir que els infants residents en municipis de pocs habitants no s’hagin de desplaçar per 
assistir a classes de música. 

� Apropar, tant com es pugui, la formació musical als municipis de la comarca. 
� Cobrir un buit existent a la comarca pel que fa a l’oferta d’ensenyament elemental de música. 
� Fer de l’Escola de Música comarcal un element vertebrador del territori comarcal, que fomenti la 

relació entre els ciutadans de diferents municipis. 
 
 

Per tot el que ha quedat exposat, i amb la finalitat d’aconseguir l’assenyalat objectiu, el  Consell  
Comarcal  de  l’Alt  Penedès  i  l’Ajuntament  concerten  aquest  conveni d’acord amb els següents: 

COMPROMISOS      

Compromisos Comarcals  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès a través del servei de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (en 
endavant EMAP): 
 
 
Primer.- Organitza el grup en funció de les matrícules degudament complimentades que l’Ajuntament 
ha de trametre al servei d’Educació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
Segon.- Assumeix la gestió econòmica, amb l’aprovació dels preus i cobrament dels rebuts. 
 
Tercer.- Contracta el personal formador adient per impartir les matèries del curs. Quart.- Imparteix 

la formació musical en els municipis interessats. 

Cinquè.- Fa el seguiment del professorat contractat. Sisè.- 

Sufraga el cost del personal formador. 

Setè.- Programa el curs. 
 
Vuitè.- Tracta les dades que rebi dels diferents ajuntaments de conformitat amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
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Novè.- Adopta les mesures adients perquè el servei sigui prestat en les condicions més òptimes 
possibles. 
 
 
Compromisos Municipals  
 
L’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’adherir-se al servei de l’EMAP. 
 
Primer.- En el cas dels municipis que tinguin una demanda suficient per obrir grups de llenguatge 
musical d’un mínim de 5 alumnes, posa a disposició de l’EMAP l’espai necessari en funció del nombre 
d’alumnes i dels cursos que s’ofereixin, a l’efecte d’impartir els cursos de formació musical. El  local 
o  aula haurà de complir els requisits del Decret 179/1993 de 27 de juliol. 
 
En cas de no haver-hi prou alumnes per obrir grups de llenguatge, no es faran classes  al  municipi  
sinó  que  els  alumnes assistiran  a  altres  aules  de  l’EMAP, assumint el seu cost el municipi d’origen. 
 
Segon.- Finançament: 
 
Pel curs escolar 2015-2016: 
-    Les famílies aportarien un mínim del 40% del cost total. 
-    El Consell Comarcal aportaria un 13,5% del dèficit. 
-    Els ajuntaments aportarien un 86,5% del dèficit. 
 
Tercer.- Fa  la  recerca d’alumnes necessaris per dur a  terme el curs. Per a  la realització del 
mateix serà necessari un mínim de 5 inscrits. 
 
Quart.- Recull les dades necessàries:  
-La fitxa d’inscripció del participant al curs degudament complimentada. 
 
Cinquè.- Facilita aquestes dades al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
El  tractament d’aquesta informació es farà  de  conformitat amb  la  Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
 
 
Compromisos Comuns  
Primer.- El curs es mantindrà sempre que hi assisteixi un mínim de cinc alumnes. Les aules de 
l’escola començaran amb alumnes de P4, P5 i 1er. 
 
Segon.- Fer publicitat i difusió del curs als mitjans de comunicació local. 
 
Tercer.- Les fonts de finançament de l’EMAP seran les quotes dels alumnes a partir dels preus públics, 
les aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal. 
 
Quart.-  Ambdues  administracions es  comprometen a  sol· licitar  del  Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i, si escau, a  d’altres  organismes  oficials,  les  
aportacions  corresponents  d’acord  amb  les diferents aules obertes homologades i autoritzades. 
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Cinquè.- Aquest conveni té una durada d’un curs escolar a partir de la data de la seva signatura, el 
qual s’entendrà prorrogat automàticament, si per part dels ajuntaments no és denunciat amb una 
antelació màxima de tres mesos abans de l’inici de cada curs escolar. 
 
Sisè.- Aquest conveni serà modificat per les noves determinacions que pugui establir el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Setè.-  Totes  les  qüestions  que  puguin  derivar-se,  en  ordre  a  la  interpretació i execució del 
present conveni, considerant la seva naturalesa administrativa, seran resoltes pel Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i es sotmetran en cas de litigi, a la Jurisdicció Contenciosa-administrativa. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
 
 
Francesc Olivella Pastallé                                 Xavier Lluch Llopart 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès                  Ajuntament de Font-rubí” 
 
 
“ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTR E EL CONSELL COMARCAL 
DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PEL FI NANÇAMENT DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA PEL CURS 2015-2016                                                                                                                       

 
REUNITS 

 
D’una banda, el President, senyor Francesc Olivella i Pastallé, el qual actua en nom i representació del 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS , en ús de les facultats de representació concedides per 
l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió 
de 19 de novembre de 2015. 
 
De l’altra, el senyor Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE 
FONT-RUBÍ (Alt Penedès)(en endavant l’Ajuntament) en ús de les facultats de representació concedides 
per l’article 53 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. 
 
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i 
 

MANIFESTEN 
 

I- Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament han subscrit el conveni de col·laboració 
per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. 

II- Que les fonts de finançament de l’EMAP són les quotes dels alumnes a partir del preus públics, 
les aportacions de l’Ajuntament i/o Consell Comarcal. 

III- Que fet el càlcul del cost de l’Escola de Música de l’Alt Penedès per aquest curs 2015-2016 cal 
establir la distribució de les aportacions dels ajuntaments que sostenen les aules de música 
segons l’alumnat matriculat. 

IV- Que en aquest càlcul no es preveu que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya faci l’aportació pel finançament parcial de les Escoles de Música pel curs 2015/2016. 
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V- Que ambdues parts es podran fer observacions i, si escau, els requeriments necessaris per a 
l’adequat compliment del servei. 

VI- Que la Junta de Govern de 19 de novembre de 2015 va aprovar els convenis de col·laboració 
entre el Consell Comarcal i diversos Ajuntaments per a l’establiment de l’Escola de Música de 
l’Alt Penedès, així com les corresponents addendes econòmiques pel curs escolar 2015-2016. 

 
I, en mèrits de tot el que s’ha exposat ambdues parts convenen en els següents 
 

PACTES 
 

Primer.- És objecte de la present Addenda econòmica al conveni de col·laboració subscrit l’any 2015, per 
a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, fixar el finançament que pel curs 2015-2016 ha 
d’assumir l’Ajuntament per al sosteniment de l’aula de música, en funció dels alumnes matriculats del seu 
municipi que assisteixen a les aules de música homologades pel Departament d’Ensenyament d’altres 
municipis de la comarca. 
 
Segon.- La finalitat és distribuir la part del cost total de l’aula de música que ascendeix a 940,85€. 
 
Tercer.- El finançament total es reparteix, pel present curs escolar, en els percentatges següents: 
 

� Les famílies aporten el 65% del cost total. 
� Els ajuntaments assumeixen un 86,5% del dèficit. 
� El Consell Comarcal assumeix el 13,5% del dèficit. 

 
Quart.- Establir que, segons les dades que consten en el servei d’ensenyament del Consell Comarcal, a 
l’Ajuntament, li correspon el finançament següent: 
 
 
 
 
 
 
Cinquè.- Fixar els dos terminis en què el pagament es pot fer efectiu: 
 
 
 
 
 
 
Sisè.- Aquesta Addenda tindrà la seva vigència durant el curs escolar 2015-16.  
 
Setè.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran 
tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en 
els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu 
seguiment. 
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat 
diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de 

AJUNTAMENT  ALUMNES 
CURS 2015-2016 

APORTACIÓ 
CURS 2015-2016 

Font-rubí 1 297,04€ 

PRIMER TERMINI (GENER) SEGON TERMINI 
(JUNY) 

148,52€ 148,52€ 
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naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la 
seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen 
dades personals, en el nivell que li correspongui. 
 
Vuitè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest annex al 
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
 
 
Francesc Olivella Pastallé                                 
Xavier Lluch Llopart 
President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès   Alcalde de l’Ajuntament de Font-
rubí” 
 
 
Vist el què disposa els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 334-46500 per front a la 
despesa que comporta l’aprovació del present conveni i addenda.  
 
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2011, de 19 de juny, de 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció 
del següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’establiment de “L’Escola de Música de l’Alt 
Penedès”. 
 
Segon.-  Aprovar l’Addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí pel finançament de “L’Escola de 
Música pel curs 2015-2016”. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni i de l’Addenda. 
 
Quart.-  Aprovar la despesa per import 297,04 euros, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 334-46500. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
Sisè.-  Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
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L’Alcalde-president, 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 5 de febrer de 2016” 
  

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INNE CESSARIETAT 
DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA PROPIETAT DE  LA SRA. M. T. M. 
O. I LA SRA. M. M. V. M., EXP. CERT NÚM. 20/2015. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vist que, en data 19 de juny de 2015 i RE 598, la Sra. M. T. M. O. i la Sra. M. M. V. M. 
han presentat una sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació 
d’una finca rústica, finca registral núm. 796 de Font-rubí (tom 1806, llibre 39 i foli 116), 
anomenada “L’Avellá” del cadastre de rústica del municipi de Font-rubí i corresponents 
a les següents referències cadastrals: 
 Polígon 36, parcel·la 8 – Referència cadastral 08084A036000080000OOJ. 
 Polígon 36, parcel·la 12 – Referència cadastral 08084A036000120000OOE. 
 Polígon 36, parcel·la 14 – Referència cadastral 08084A036000140000OZ. 
 Polígon 37, parcel·la 5 – Referència cadastral 08084A037000050000OT. 
 Polígon 37, parcel·la 41 – Referència cadastral 08084A037000410000OF. 
 Referència cadastral 3890007CF8839S0001OD. 
 Referència cadastral 3891804CF8839S0001LD. 
 Referència cadastral 3789501CF8838N0001HA. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora, en data 5 de febrer de 2016, referent 
al procediment a seguir i a la legislació aplicable. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 188.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’arquitecta municipal ha emès, en 
data 4 de febrer de 2016, un informe en sentit favorable a la declaració 
d’innecessarietat de la llicència de segregació citada, d’acord amb l’article 27 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
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del règim local, i 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.- Declarar la innecessarietat de llicència de segregació de la finca registral 
núm. 796 de Font-rubí (tom 1806, llibre 39 i foli 116), de 259.420,80 m² de superfície 
segons dades registrals i 313.177,00 m² de superfície segons dades cadastrals, 
coneguda com a “L’Avellá”, propietat de la Sra. M. T. M. O.  i la Sra. M. M. V. M., 
segons el projecte redactat per LANDGEST enginyers, S.L.P. i signat per l’enginyer 
tècnic agrícola J. S. M., que dóna com a resultat les següents finques: 
 

- FINCA RESULTANT 1  d’una superfície de 155.810,00 m² (15,5810 Ha). 
- FINCA RESULTANT 2  d’una superfície de 77.145,00 m² (7,7145 Ha). 
- FINCA RESULTANT 3  d’una superfície de 166,00 m² (0,0166 Ha). 
- FINCA RESULTANT 4  d’una superfície de 1.220,00 m² (0,1220Ha). 

  D’aquesta finca resultant 4, se n’obtindran 2 finques diferents: 
• Finca resultant 4A (zona 2a) d’una superfície de 1.157,00 m² (0,1157Ha). 
• Finca resultant 4B (sòl públic) d’una superfície de 63,00 m² (0,0063Ha). 

- FINCA RESULTANT 5 O RESTA FINCA MATRIU  d’una superfície de 78.836,00 
m² (78,8360 Ha). 
D’aquesta finca resultant 5 o resta de finca matriu, se n’obtindran 3 finques 
diferents: 
• Finca resultant 5A (sòl no urbanitzable) d’una superfície de 75.269,00 m² 

(7,5269 Ha). 
 

• Finca resultant 5B (sòl públic) d’una superfície de 2.929,00 m² (0,2929Ha). 
• Finca resultant 5C (sistema viari) d’una superfície de 638,00 m² (0,0638Ha). 

 
OBSERVACIONS (Important):  
 

Caldrà tenir en compte que s’obtindran 3 finques resultants destinades a sistemes que cal 
procedir a efectuar la corresponent cessió a l’ajuntament. Aquestes 3 finques són les que 
es descriuen a continuació: 
 
-FINCA RESULTANT 4B (Sòl Públic)  
URBANA – Finca destinada a Sistema com a Sòl Públic (SP), d’una superfície de 63,00 
m² i objecte de cessió a l’ajuntament de Font-rubí. Situada en el nucli urbà de l’Avellà, en 
el terme municipal de Font-rubí. Llinda: Nord amb tram de vial del nucli urbà de l’Avellà, al 
Sud, amb tram de vial del nucli urbà de l’Avellà i amb resta de la mateixa finca, a l’Est, 
amb tram de vial del nucli urbà de l’Avellà i a l’Oest, amb resta de la mateixa finca. 
 
-FINCA RESULTANT 5B (Sòl Públic)  
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URBANA – Finca destinada a Sistema com a Sòl Públic (SP), d’una superfície de 
2.929,00 m² i objecte de cessió a l’ajuntament de Font-rubí. Situada en el nucli urbà de 
l’Avellà, en el terme municipal de Font-rubí. Llinda: Nord, Est i Oest, amb carretera BV-
2126 i al Sud, amb resta de la mateixa finca destinada a Sistema Viari. 
 
-FINCA RESULTANT 5C (Sistema Viari)  
URBANA – Finca destinada a Sistema Viari (SV), d’una superfície de 638,00 m² i objecte 
de cessió a l’ajuntament de Font-rubí. Situada en el nucli urbà de l’Avellà, en el terme 
municipal de Font-rubí. Llinda: Nord, amb resta de la mateixa finca destinada a Sòl Públic, 
al Sud, amb resta de finca rústica de la mateixa finca i amb finques propietat d’H. de F. M. 
F. i finca propietat de la Congregació Germanes de la Caritat de Sta. Anna i amb torrent, a 
l’Est amb carretera BV-2126 i a l’Oest, amb carretera BV-2126. 
 
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és constituir vuit noves finques 
independents, d’acord amb l’escriptura proforma que consta a l’expedient. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, d’acord amb l’article 6.1.c) de l’ordenança fiscal 
núm. 18, per import de 800,00 euros. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les interessades amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde-president  
Font-rubí, 8 de febrer de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’A VAL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 65/20 15. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Atès que, en data 1 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. 
P. G. B. la llicència municipal (exp. 65/2015) per realitzar les obres consistents en 
pavimentar 150m² de paviment de formigó davant de l’habitatge anomenat Cal Jaume 
Turró i situat al barri Montjuic núm. 18, del municipi de Font-rubí. 
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Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent 
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 17 de desembre de 2015.  
 
Atès que, en data 27 de gener de 2016 i amb núm. de RE 87, el Sr. P. G. B. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 65/2015, ja que 
les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 28 de gener de 2016, en el qual 
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2015, 
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’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 .- Aprovar la devolució al Sr. P. G. B. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 65/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 3 de febrer de 2016”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LE GALITZACIÓ I 
AMPLIACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 44/2015 . 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’agost de 2015, va concedir la 
llicència d’obres núm. 44/2015, sol·licitada per la Sra. J. G. B., consistent en realitzar un 
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moviment de terres per treure el desnivell de la subparcel·la 33e del polígon 28, així 
com la neteja dels matolls i males herbes existents en l’extrem oest de les 
subparcel·les e i f i part sud i sud-est de la mateixa subparcel·la e del polígon 28, sense 
aportació de terres de l’exterior i amb una superfície de menys d’una hectàrea. 
 
Vist l’informe tècnic d’inspecció urbanística per part dels serveis tècnics municipals en 
data 25 de gener de 2016, en el qual detecten mitjançant visita rutinària que la llicència 
d’obres atorgada en Junta de Govern Local del 11 d’agost de 2015 no s’ajusta a la 
realitat actual i que, per tant, es requereix al titular una sèrie de documentació per tal de 
legalitzar-ho. 
 
Vista la documentació aportada pel Sr. J. A. T. T., en representació de la Sra. J. G. B., 
en data 1 de febrer de 2016 i amb núm. de RE 104, per tal de legalitzar i ampliar la 
llicència d’obres exp. 44/2015. 
 
Vist l’informe de data 4 de febrer de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la 
legalització de 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. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, 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 legalització i  ampliació de la llicència d’obres núm. 44/2015, 
presentada per la Sra. J. G. B., per tal de legalitzar una part del moviment de terres i 
acabament del mateix a les subparcel·les 33e i 33f del polígon 28 al municipi de Font-
rubí. 
 
Però condicionada al compliment del que disposa: 
 
1.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí: 

- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions 
pertinents en relació al paisatge. 

- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de 
mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny. 
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- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües, caldrà 
presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les finques 
colindants ni els terrenys situats aigües avall. 

- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement horitzontals. 
- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos s’hauran 

de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials d’obra. 
- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat dels 

camins existents i les línies d’instal·lacions existents.                                                 
2.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà de 
6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts. 

Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents: 
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb 

conreu anual. 
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia 

perpendicular al camí. 
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén  aquesta quan 

l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí. 
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la 
xarxa bàsica, i de 3,5 m,  en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció no 
és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals d’instal·lació... 

3.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. Per tant, 
caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu. 
4.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de protecció de 
carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la 
Diputació de Barcelona. 
5.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona d’influència d’algun 
torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels torrents, caldrà el perceptiu 
informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA). 
6.- Si calgués fer una rompuda de l’arbrat o nova plantació, caldrà el preceptiu informe o autorització 
favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  (DAAM). 
7.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o 
excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de 
documentació. 
8.- I en el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o 
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i 
adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
IMPORT CORRESPONENT TAXA URBANÍSTICA DE MOVIMENT DE  TERRES 135,00€ (100€+35€)  
amb un import mínim de 350€): 350€ - 100€ (import l lic. Inicial ja abonat) = 250€.                                                         
 
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
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Alcalde-president 
Font-rubí, 5 de febrer de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 

 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA L LICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 5/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal 
següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. M. P. A., en data 27 de gener 
de 2016 i amb núm. de RE 89, per tal de realitzar la tal·la de tres pins que dificulten  el 
pas dels cables del telèfon i podrien suposar un perill, dins la parcel·la situada al carrer 
de la Cerdanya núm. 7-9 de Can Castellví del municipi de Font-rubí i amb referències 
cadastrals 4992014CF8849S0001FJ i 4992013CF8849S0001TJ.  
 
Vist l’informe de data 4 de febrer de 2016 de l’arquitecta 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 5 de febrer de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, 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. 5/2016, presentada pel Sr. M. P. A., per tal 
de realitzar la tal·la de tres pins que dificulten  el pas dels cables del telèfon i podrien 
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suposar un perill, dins la parcel·la situada al carrer de la Cerdanya núm. 7-9 de Can 
Castellví del municipi de Font-rubí. 
 
OBSERVACIONS: 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. així com allò definit en 
el Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre,  pel qual se modifica el Real 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en 
matèria de treballs temporals en alçada. 

- I 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: - 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: - 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): exempt. 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 50,00 € 
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): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 8 de febrer de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 06/2016. 
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La proposta presentada és la següent: 
 

“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. V. F., en nom i 
representació d’H. DE R. R., C.B., en data 27 de gener de 2016 i amb núm. de RE 90, 
per tal de legalitzar les obres de millores ja executades consistents en fer un petit bany, 
instal·lació elèctrica  i d’aigua, posar paviment de formigó a la sala d’estar-menjador, 
reparar arrebossats i enguixats deteriorats i manteniment de la coberta de l’habitatge 
situat al nucli urbà del barri Sabanell núm. 14, al municipi de Font-rubí, referència 
cadastral 1059402CF9815N0001GP; i segons informe històric de millores redactat i 
signat per l’arquitecte tècnic J. C. 
 
Vist l’informe de data 3 de febrer de 2016 de l’arquitecta 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 4 de febrer de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, 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. 6/2016 presentada pel Sr. J. V. F., en nom i 
representació d’H. DE R. R., C.B., per tal de legalitzar les obres de millores ja 
executades consistents en fer un petit bany, instal·lació elèctrica  i d’aigua, posar 
paviment de formigó a la sala d’estar-menjador, reparar arrebossats i enguixats 
deteriorats i manteniment de la coberta de l’habitatge situat al nucli urbà del barri 
Sabanell núm. 14, al municipi de Font-rubí. 
 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.934,21 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.934,21 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 76,29 € 
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TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350 € per legalitzacions): 350,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 426,29 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 5 de febrer de 2016” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 07/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. B. M., en data 27 de gener 
de 2016 i amb núm. de RE 91, per tal de legalitzar les obres ja executades consistents 
en reparar esquerdes del voladís de la coberta (cara nord), fer 9m per 90cm de vorera i 
fer un paviment de formigó a un lateral de l’interior de la parcel·la de l’habitatge situat al 
carrer Rieux Volvestre, núm. 18 de Can Rovireta al municipi de Font-rubí i segons 
referència cadastral 6862709CF8866S0001XB. 
 
Vist l’informe de data 1 de febrer de 2016 de l’arquitecta 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 4 de febrer de 2016. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
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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. 7/2016, presentada pel Sr. J. B. M., per tal de 
legalitzar les obres ja executades consistents en reparar esquerdes del voladís de la 
coberta (cara nord), fer 9m per 90cm de vorera i fer un paviment de formigó a un lateral 
de l’interior de la parcel·la de l’habitatge situat al carrer Rieux Volvestre, núm. 18 de 
Can Rovireta al municipi de Font-rubí. 
 
Observacions:  

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les 
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries 
per la realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò 
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. així com allò definit en 
el Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre,  pel qual se modifica el Real 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en 
matèria de treballs temporals en alçada. 

- I 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. 

 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.900,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.900,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 49,40 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350 € per legalitzacions): 350,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 399,40 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 0,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart 
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Alcalde-president 
Font-rubí, 5 de febrer de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DISSETÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA ENTITAT 
MUNICIPAL. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la instància presentada, en data 3 de febrer de 2016 i NRE 115, per l’Associació 
Gent Gran de Font-rubí, 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 : 
 
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 
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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. 

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. 
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ANNEX:  
 

1. Sol·licitant: ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE FONT-RUBÍ. 
Import atorgat: 2.500,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
Carme Sibil i Galimany, 
Regidora de Cultura i Joventut 
Font-rubí, 5 de febrer de 2016” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA R ELACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 03/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot 
seguit es transcriu: 
 
“Vista la relació de factures núm. 03/2016, de data 9 de febrer de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 51.517,26 euros 
(cinquanta-un mil cinc-cents disset euros amb vint-i-sis cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 8 de febrer 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. 03/2016, de data 9 de febrer de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
51.517,26 euros (cinquanta-un mil cinc-cents disset euros amb vint-i-sis 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. 
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Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 8 de febrer de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
 

DINOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:33 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. 
 
 


