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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE MARÇ DE 2016

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 22 de març 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 20,27 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 de material i d’instal·lacions municipals.
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4. Proposta d’aprovació de la certificació vuitena i última de l’obra “construcció d’un
local polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí”.
5. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres
exp. núm. 23/2015.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 02/2016.
7. Proposta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra “Construcció d’unes
pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola
de Font-rubí”.
8. Proposta d’atorgament de subvencions a diverses entitats municipals.
9. Proposta de sol·licitud d’alta al servei d’e-notum al Consorci de l’Administració
Oberta de Catalunya.
10. Proposta d’aprovació del Programa anual 2016 que desenvolupa el Ple marc de
restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-Litoral del Penedès.
11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat de dos nínxols del Sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
12. Proposta aprovació de la bonificació a favor de l’Agrupació de Defensa Forestal
de Font-rubí de l’Impost de vehicles de tracció mecànica d’un vehicle.
13. Proposta d’aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra “Reasfaltat i
arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí”.
14. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 06/2016.
15. 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 8 de març
de 2016, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
la declara aprovada per unanimitat.
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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 DE MATERIAL I D’INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS.
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 del material i 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
Ll. O. R.
J. T. L.
C. M. G.
D. C. G.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Festa
particular
Festa
particular

Dia
12/03/2016

Instal·lacions
/Material
40 cadires i 5
taules

Taxa
27,00 €

13/03/2016

Cal Cintet

110,00 €

18/03/2016

Cal Cintet

110,00 €

19/03/2016

Cal Cintet

110,00 €
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 18 de març de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8 I ÚLTIMA DE
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL POLIVALENT PER A JOVES, A L’AV.
CATALUNYA S/N (CM TORRENTS) DE FONT-RUBÍ”.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vist que, en data 23 de desembre de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar
l’adjudicació a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. de l’obra “Construcció d’un local
polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí”, per un import
de 149.832,65 € més IVA.
Vista la certificació núm. 8 i última, presentada en data 7 de març de 2016 i NRE 212,
signada per l’arquitecte director de l’obra P. P. V., per l’arquitecte tècnic X. M. C. i
l’empresa adjudicatària, per un import de 8.843,53 € i segons el quadre següent:
Pressupost
adjudicació

Executat
període

Executat
anteriorment

Pendent
d’executar

181.297,51 €

8.843,53 €

172.342,74 €

111,24 €

Vist l’informe de l’arquitecta municipal en data 17 de març de 2016.
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 18 de març de 2016, sobre la
consignació pressupostària.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 8 i última de l’obra “Construcció d’un local
polivalent per a joves, a l’Av. Catalunya s/n (CM Torrents) de Font-rubí”, per un import
de VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS (8.843,53€), presentada per PONS-JULIAN, S.L.P.
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Segon.- Aprovar la factura núm. 00160010, de data 29/02/2016, de l’empresa
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. corresponent a la referida setena certificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Generalitat de
Catalunya, atès que es tracta d’una actuació subvencionada pel Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde- president
Font-rubí, 18 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 23/2015.

DE

L’AVAL

La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Atès que, en data 2 de juny de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. F. B.
V. la llicència municipal (exp. 23/2015) per realitzar les obres consistents en la
col·locació d’un revestiment d’aproximadament uns 70m² mitjançant pedra calissa
apomaçada a la part baixa de la façana d’entrada a l’habitatge situat al carrer Pujols
núm. 1 de Can Rovireta al municipi de Font-rubí.
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 10 de juny de 2015.
Atès que, en data 8 de març de 2016 i amb núm. de RE 213, el Sr. F. B. V. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 23/2015, ja que
les obres han estat acabades.
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 10 de març 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 2 de juny 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. F. B. V. 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. 23/2015.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 14 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
02/2016.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. S. O., en data 16 de
febrer de 2016 i amb núm. de RE 154, per tal de realitzar les obres consistents en
construir una rampa d’accés a la vivenda situada al carrer Noguera núm. 10 de Can
Castellví del municipi de Font-rubí i amb referència cadastral 5189514CF8858N0001LL.
Vist l’informe de data 14 de març de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
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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.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 2/2016, presentada
pel Sr. J. S. O., per tal de realitzar les obres consistents en construir una rampa d’accés
a la vivenda situada al carrer Noguera núm. 10 de Can Castellví del municipi de Fontrubí.
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.
-

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: 1.800 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.800 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 46,80 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00€ (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00€.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 91,80 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
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Font-rubí, 15 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMENT DE LA
ZONA ESPORTIVA DE LA SITJOTA A GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ”
La proposta presentada és la següent:
“Vist el contracte per a l’execució de les obres de Construcció d’unes pistes de pàdel i
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí, adjudicat a
favor de l’empresa CONGERMI, S.L. mitjançant acord de la Junta de Govern Local
adoptat en sessió celebrada en data 15 de desembre de 2015.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra presentat pel contractista
en data 17 de març de 2016.
Vist l’informe favorable (aprovació) del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obres emès
en data 21 de març de 2016.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 26
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions de mesures mínimes de seguretat i
salut en les obres, l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i el Decret de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Construcció d’unes pistes de
pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí,
redactat i presentat per l’empresa adjudicatària CONGERMI, S.L..
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i
Salut de l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i amb
l’advertiment que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla de
seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el
decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució que va
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servir de base per elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva aprovació
expressa, i s’haurà de comunicar d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de
tots el que indica l’article 7.4 de l’esmentat Reial Decret.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde – President
Font-rubí, 18 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS
MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les diferents instàncies presentades per diverses entitats sense ànim de lucre,
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les despeses que
han de suportar aquestes entitats.
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 les subvencions econòmiques 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.
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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.
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.
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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 cada una de les entitats i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.

ANNEX:
1. Sol·licitant: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ.
Import atorgat: 10.325,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar
amb les activitats de l’agrupació.
Informe d’Intervenció: Favorable.
2. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Comissió de festes
del Barri de Santa Maria.
Import atorgat: 325,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar
amb les activitats d’aquesta secció de la Coordinadora.
Informe d’Intervenció: Favorable.
3. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Ball de Gitanes.
Import atorgat: 260,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar
amb les activitats d’aquesta secció de la Coordinadora.
Informe d’Intervenció: Favorable.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde
Font-rubí, 18 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’ALTA AL SERVEI D’E-NOTUM AL
CONSORCI DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA.
La proposta que es presenta és del següent tenor literal:
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“Atès que l'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes
administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de
sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per
mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Atès que la convocatòria dels òrgans col·legiats de les administracions públiques
catalanes es pot realitzar mitjançant el servei e-NOTUM, per tal d'acreditar de forma
fefaent l'instant en què la convocatòria es posa a disposició dels membres de l'òrgan
col·legiat i cobrir així els aspectes legals establerts per llei.
Atès que la convocatòria dels òrgans col·legiats es pot realitzar amb la funcionalitat de
comunicació electrònica de l'e-NOTUM ja que, a diferència de la notificació electrònica,
no es requereix l'acceptació o rebuig per part dels membres de l'òrgan col·legiat en un
termini màxim de 10 dies naturals, sinó que només cal garantir que s'ha posat a la seva
disposició amb una antelació mínima de 48 hores.
Atès que el Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) ofereix suport als ens
públics de Catalunya que vulguin implantar el servei d’e-NOTUM, i de conformitat amb
el que preveu la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la sol·licitud d’alta al Consorci AOC (Administració Oberta de
Catalunya) del servei e-NOTUM.
Segon.- Comunicar aquesta acceptació expressa al Consorci AOC (Administració
Oberta de Catalunya) mitjançant el model de sol·licitud d’alta que proporciona el
Consorci.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde
Font-rubí, 18 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2016, QUE
DESENVOLUPA EL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE
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L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA PRE-LITORAL DEL
PENEDÈS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que es transcriu:
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 23 de febrer de 2012,
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona,
Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-Litoral del Penedès per a l’execució d’un projecte de gestió i millora de les finques
forestals de la Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atès que, en que data 14 de gener de 2016 i NRE 34, l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona ha tramès el Programa Anual 2016, que és el document que especifica les
tasques i inversions que es realitzaran aquest exercici per a l’execució del “Pla Marc de
restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada PreLitoral del Penedès.
Atès que aquest programa ha estat aprovat per una comissió de treball, d’acord amb el
que estableix el Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i
Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del
Penedès per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm.
42/2011, de 15 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2016, que desenvolupa el Pla Marc de restauració
i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral
del Penedès, que consta a l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i a la resta de
municipis que en formen part del conveni marc.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde
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Font-rubí, 18 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE
DOS NÍNXOLS DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS DEL CEMENTIRI
DE SANTA MARIA DE BELLVER.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot
seguit es transcriu:
“Vistes les peticions efectuades en data 10 de març de 2016 (NRE 222 i 223)
formulades pel Sr. S. J. B. sol·licitant la transmissió de propietat de dos nínxols del
sector Nostra Senyora dels Dolors números 194 i 151 del Cementiri de Santa Maria de
Bellver,
Vist que actualment consten com a titulars el Sr. J. C. O., difunt des de l’any 1996
(nínxol número 194) i la Sra. M. C. C., difunta des de l’any 2015 (nínxol número 151),
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de
2008.
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació
de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 194 del sector Nostra
Senyora dels Dolors (a nom del Sr. J. C. O.) i del nínxol 151 del mateix sector (a nom
de la Sra. M. C. C.) del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a
favor del Sr. S. J. B.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom de dos
nínxols per un import de 24,00 euros (12,00 € cadascun) d’acord amb la taxa per
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
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Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.
Lluís Ortega Rey
Regidor de Serveis Municipals
Font-rubí, 17 de març de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ A FAVOR DE
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE FONT-RUBÍ DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA D’UN VEHICLE.
La proposta que es presenta és la següent:
“Atesa la instància presentada, en data 15 de març de 2016 i NRE 232, per l’Agrupació
de Defensa Forestal de Font-rubí sol·licitant l’exempció de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica d’un vehicle de la seva titularitat, argumentant que aquests es
destinen a tasques de vigilància contra incendis forestals al municipi de Font-rubí.
Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 27 d’abril de 2010, aprovà la
reserva de facultats per aprovar determinades actuacions singulars de recaptació de
tributs municipals, tot i la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs efectuada a la Diputació de Barcelona.
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 la bonificació del 100% de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, per a l’exercici 2016 i següents, del vehicle Mercedes Benz matrícula
5718HJV a nom de l’Agrupació de Defensa Forestal Font-rubí, ja que el vehicle es
destina a tasques de vigilància contra incendis forestals al municipi de Font-rubí.
Segon.- Notificar el present acord a l’Agrupació de Defensa Forestal de Font-rubí i a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Xavier Lluch i Llopart
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Alcalde-president
Font-rubí, 18 de març de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L’OBRA “REASFALTAT I ARRANJAMENT DE VARIS CAMINS AL TERME
MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ”
La proposta presentada és la següent:
“Vist el contracte per a l’execució de les obres de Reasfaltat i arranjament de varis
camins al terme municipal de Font-rubí, adjudicat a favor de l’empresa ASFALTOS
AUGUSTA, S.A. mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
celebrada en data 15 de desembre de 2015.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra presentat pel contractista
en data 17 de març de 2016.
Vist l’informe favorable (aprovació) del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obres emès
en data 21 de març de 2016.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 26
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions de mesures mínimes de seguretat i
salut en les obres, l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i el Decret de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra Reasfaltat i arranjament de varis
camins al terme municipal de Font-rubí, redactat i presentat per l’empresa adjudicatària
ASFALTOS AUGUSTA, S.A..
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari i al coordinador de Seguretat i
Salut de l’obra per a que procedeixin a la seva comunicació a l’autoritat laboral, i amb
l’advertiment que qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla de
seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el
decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució que va
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servir de base per elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà la seva aprovació
expressa, i s’haurà de comunicar d’acord amb el RD 1627/1997 i estarà a disposició de
tots el que indica l’article 7.4 de l’esmentat Reial Decret.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde – president
Font-rubí, 21 de març de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 06/2016.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 06/2016, de data 22 de març de 2016, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 34.968,78 euros
(trenta-quatre mil nou-cents seixanta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 21 de març 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. 06/2016, de data 22 de març de 2016,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
34.968,78 euros (trenta-quatre mil nou-cents seixanta-vuit euros amb setanta-vuit
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, 21 de març de 2016”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són
les 21:38 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.

