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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE JULIOL DE 2016

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 26 de juliol de 2016 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família,
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i
Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr.
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:30 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
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3. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 3 i última de l’obra “Construcció
d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota”.
4. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 15/2016.
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 16/2016.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 17/2016.
7. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 18/2016.
8. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació
prèvia municipal exp. núm. 3/2016.
9. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 32/2016.
10. Proposta de concessió d’una pròrroga de la llicència d’obres exp. núm. 33/2013
11. Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de la llicència de
segregació d’una finca propietat del Sr. J. M. V., de la Sra. L. M. V. i del Sr. J. M.
V., exp. CERT núm. 9/2016.
12. Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de la llicència de
segregació d’una finca propietat de l’empresa NAPLUN, S.L.U., exp. CERT núm.
14/2016.
13. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Nostra
Senyora del Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
14. Proposta d’inici de l’expedient de contractació temporal de personal per a la llar
d’infants municipal.
15. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de la línia de subvencions per a despeses
de reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2016-2017.
16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor del servei
d’assistència tècnica informàtica a l’Ajuntament de Font-rubí.
17. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 15/2016.
18. 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 12 de juliol
de 2016 amb aquesta esmena, i donat que no es formula cap observació per part dels
presents, el President la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.

TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA DE
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMENT DE LA
ZONA ESPORTIVA DE LA SITJOTA”.
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern Local és la
següent:
“Vist que, en data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar
l’adjudicació a CONGERMI, S.L. de l’obra “Construcció d’unes pistes de pàdel i
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”, per un
import de 88.954,55 euros.
Vista la certificació núm. 3 i última, presentada en data 8 de juliol de 2016, signada per
la tècnica directora de l’obra I. R. Ll. i l’empresa adjudicatària, per un import de
14.018,87 € i segons el quadre següent:
Pressupost
adjudicació

Executat
període

Executat
anteriorment

Pendent
d’executar

88.954,55 €

14.018,87 €

74.935,68 €

0,00 €

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 11 de juliol de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora en data 13 de juliol de 2016.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 i última de l’obra “Construcció d’unes pistes de
pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”, per
un import de CATORZE MIL DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
(14.018,87€), presentada per CONGERMI, S.L.
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Segon.- Aprovar la factura núm. 29, de data 08/07/2016, de l’empresa CONGERMI,
S.L., corresponent a la referida tercera i última 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 PUOSC, actuació núm.
MN 2012/1526.
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL
NÚM. 15/2016.

EXP.

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. F. D. R., en data 10 de
juny de 2016 i amb núm. de RE 565, per tal de realitzar les obres consistents en
l’ampliació d’uns 18m² del vallat lateral de la parcel·la (costat dret) a la finca situada al
carrer Noguera núm. 26 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí i
segons referència cadastral 5189506CF8858N0001BL.
Vist l’informe de data 21 de juliol 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.
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.
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 15/2016,
presentada pel Sr. F. D. R., per tal de realitzar les obres consistents en l’ampliació
d’uns 18m² del vallat lateral de la parcel·la (costat dret) a la finca situada al carrer
Noguera núm. 26 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Caldrà que el vallat s’ajusti a allò establert en l’art.56 de 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, on
les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins una alçada màxima
d’1,00 m i la resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per
damunt de la vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o
vegetació d’arbust.
- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- 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: 1.071,00 €.
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.071,00 €.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 27,85 €.
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: 72,85 €
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.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL
NÚM. 16/2016.

EXP.

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. M. P. C., en data 30 de
juny de 2016 i amb núm. de RE 607, per tal de realitzar les obres consistents en
enrajolar 20m² del terra del menjador i passadís de la finca anomenada Cal Domingo i
situada al barri Les Cases Noves núm. 27 del municipi de Font-rubí i segons referència
cadastral 001601200CF98E0001OI.
Vist l’informe de data 20 de juliol 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.
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. 16/2016,
presentada pel Sr. M. P. C., per tal de realitzar les obres consistents en enrajolar 20m²
del terra del menjador i passadís de la finca anomenada Cal Domingo i situada al barri
Les Cases Noves núm. 27 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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: 580,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 580,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 15,08 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50,00€): 50,00 € - 5,00€ (bonificació d’un
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00€.
PLACA: 0,00 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 60,08 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 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 i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
17/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. L. R. F., en data 5 de juliol
de 2016 i amb núm. de RE 614, per tal de realitzar les obres consistents en tapar
esquerdes i arrebossar un tros de paret de la façana de l’habitatge situat al carrer Santa
Maria núm. 35 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí i
segons referència cadastral 7359503CF8875N0001DX.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Vist l’informe de data 18 de juliol 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.
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. 17/2016,
presentada pel Sr. L. R. F., per tal de realitzar les obres consistents en tapar esquerdes
i arrebossar un tros de paret de la façana de l’habitatge situat al carrer Santa Maria
núm. 35 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

-

En cas que l’actuació impliqui la substitució o reforç d’algun element estructural,
caldrà obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per
tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu
l’art. 21.2 de 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.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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: 400,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 400,00 €
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IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 10,40 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00€ (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00€.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 55,40 €
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 i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 20 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
18/2016.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. I. F. G., en data 15 de
juliol de 2016 i amb núm. de RE 652, per tal de realitzar les obres consistents en la
col·locació d’impermeabilització al terrat amb làmina butil de 160m² a la finca
anomenada Ca l’Elisa i situada a l’Avinguda Catalunya núm. 34 del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
Vist l’informe de data 18 de juliol 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.
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:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 18/2016,
presentada per la Sra. I. F. G., per tal de realitzar les obres consistents en la col·locació
d’impermeabilització al terrat amb làmina butil de 160m² a la finca anomenada Ca
l’Elisa i situada a l’Avinguda Catalunya núm. 34 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí
del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- En cas que l’actuació impliqui la substitució o reforç d’algun element estructural,
caldrà obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per
tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu
l’art. 21.2 de 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.
- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- 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: 4.000,00 €.
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 4.000,00 €.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 104,00 €.
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: 149,00 €
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): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 18 de juliol de 2016”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 3/2016.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Atès que, en data 5 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada al Sr. C. M. Q. la comunicació prèvia municipal (exp. 3/2016) per realitzar
les obres consistents en la consolidació de la fonamentació d’una part de l’habitatge
mitjançant la consolidació de la fonamentació d’una part de l’habitatge mitjançant la
injecció de resines expansives a la finca situada al carrer Clotets núm. 4 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 8 d’abril de 2016.
Atès que, en data 31 de maig de 2016 i amb núm. de RE 514, el Sr. C. M. Q. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la comunicació prèvia
3/2016, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 29 de juny 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 5 d’abril de 2016, 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. C. M. Q. de l’aval dipositat en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 3/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 18 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 32/2016.
La proposta que es presenta és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. R. S., en data 5 de juliol de
2016 i amb núm. de RE 615, per tal de pintar les façanes dels habitatges anomenats
Cal Laureà i Cal Rigol Xic situats al carrer Santa Maria núm. 36 i 34 de Guardiola de
Font-rubí al municipi de Font-rubí.
Vist l’informe de data 18 de juliol 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.
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. 32/2016, presentada pel Sr. J. R. S., per tal
de pintar les façanes dels habitatges anomenats Cal Laureà i Cal Rigol Xic situats al
carrer Santa Maria núm. 36 i 34 de Guardiola de Font-rubí al municipi de Font-rubí.
Observacions:
-

Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les
edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial on
estiguin emplaçats.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

-

-

-

Aquesta llicència d’obres NO contempla cap modificació de la façana, dels seus
elements compositius i decoratius.
Atès que els edificis i el seu entorn queden regulats per l’art. 156 – Zona d’edificis
i entorns a protegir (NU/P. Ia-Ib) de les vigents NNSS, que regulen les
’edificacions i l’entorn.
Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc.
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 que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES EXP. NÚM. 33/2013.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que la Junta de Govern Local, celebrada en data 11 de juny de 2013, va concedir la
llicència d’obres al Sr. J. LL. A. C., per tal de realitzar les obres consistents en la
construcció d’un forjat en la zona de la sala-menjador sense modificar la volumetria de
l’edifici, de manera que en sortirà una nova sala destinada a estudi o sala polivalent en
planta primera, comunicada amb una nova escala d’obra a la vivenda situada al carrer
Rieux Volvestre núm. 20 de Can Rovireta al municipi de Font-rubí.
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Vista la instància presentada pel Sr. J. LL. A. C., en data 17 de maig de 2016 i amb
número de registre d’entrada 475, en la que sol·licita una pròrroga de la llicència
urbanística municipal núm. 33/2013.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 8 de juliol de 2016, on s’informa
favorablement l’atorgament de la pròrroga sol·licitada.
Vist l’informe emès per la Secretària – interventora municipal en data 11 de juliol de
2016.
Vist allò que disposa l'art. 23.2 de les vigents Normes Subsidiàries aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2000 i
l’article 181.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei d’urbanisme de Catalunya, pel que fa a la caducitat de les llicències urbanístiques.
Vist allò que disposa el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i la Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Concedir al Sr. J. LL. A. C. una pròrroga de la llicència urbanística municipal
núm. 33/2013, per a dur a terme les obres consistents en acabar la construcció d’un
forjat a la zona de la sala-menjador (expt. 33/2013) situat al carrer Rieux Volvestre núm.
20 de Can Rovireta al municipi de Font-rubí.
El termini prorrogable és de la meitat del temps concedit, és a dir, d’un any i mig per
acabar les obres, a comptar des de la data de finalització del termini per realitzar-les
(11 de juny de 2016) de la llicència d’obres, és a dir, fins el 11 de desembre del 2017.
A partir d’aquesta data la llicència s’entendrà caducada.
Segon.- Aprovar la liquidació del següent tribut:
1r. Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme de l’any 2016. Pel que fa al punt i de l’article 6è - Quota tributària.
1.i) Tramitació de pròrroga d’una llicència d’obres: 50,00 euros.

IMPORT PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS (EXP.33/2013): 50,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 14 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT
DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA PROPIETAT DEL SR. J. M. V., DE
LA SRA. L. M. V. I DEL SR. J. M. V, EXP. CERT núm. 9/2016.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que en data 5 de maig de 2016 i RE 418, el Sr. J. M. V., la Sra. L. M. V. i el Sr. J.
M. V. han presentat una sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de
segregació d’una part d’una finca rústica, finca registral núm. 1.133 de Font-rubí (tom
2.182, llibre 44 i foli 196), anomenada “Casa Piñol de Guardiola” del cadastre de rústica
del municipi de Font-rubí i amb una superfície segons inscripció registral de
91.088,83m², si bé després de vàries segregacions pendents d’inscripció la cabuda
actual és de 88.638,83 m²; d’acord amb el projecte de segregació redactat per
l’enginyer J. S. M. de LANDGEST enginyers, S.L.P. i corresponents a les següents
referències cadastrals:
- Ref. cadastral 08084A025000090000OZ, polígon 25, parcel·la 9 – Superfície de
161 m².
- Ref. cadastral 08084A025000170000OB, polígon 25, parcel·la 17 – Superfície de
7.838 m².
- Ref. cadastral 08084A026000310000OG, polígon 26, parcel·la 31 – Superfície de
8.624 m².
- Ref. cadastral 08084A039000380000OZ, polígon 39, parcel·la 38 – Superfície de
2.450 m².
- Ref. cadastral 08084A046000140000OA, polígon 46, parcel·la 14 – Superfície de
14.866 m².
- Ref. cadastral 08084A046000150000OB, polígon 46, parcel·la 15 – Superfície de
5.833 m².
- Ref. cadastral 08084A046000170000OG, polígon 46, parcel·la 17 – Superfície de
52.428 m².
- Ref. cadastral 08084A049000310000OJ, polígon 49, parcel·la 31 – Superfície de
233 m².
D’aquesta finca 1.133 es segregarà una sort de 52.428m², corresponent al polígon 46
parcel·la 17 per tal de formar una finca independent.
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Vist l’informe emès per la Secretària-interventora, en data 15 de juliol 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 29 de juny 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
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 d’una part de la finca
registral núm. 1.133 de Font-rubí (tom 2.182, llibre 44 i foli 196), de 91.088,83m²
segons inscripció registral de superfície, si bé després de vàries segregacions pendents
d’inscripció la cabuda actual és de 88.638,83 m², coneguda com a “Casa Piñol de
Guardiola”, propietat del Sr. J. M. V., de la Sra. L. M. V. i del Sr. J. M. V., segons el
projecte redactat per LANDGEST enginyers, S.L.P. i signat per l’enginyer tècnic
agrícola J. S. M., que dona com a resultat les següents finques:
1) Finca resultant 1 (segregació): superfície de 52.428,00m².
2) Finca resultant 2 (resta finca matriu): superfície de 36.210,83m² (segons dades
registrals) i 40.005,00m² (segons Cadastre).
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és constituir dues 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 200,00 euros.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos pertinents.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juliol de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT
DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ D’UNA FINCA PROPIETAT DE L’EMPRESA
NAPLUN, S.L.U., EXP. CERT núm. 14/2016.
“Vist que en data 11 de juliol de 2016 i RE 633, el Sr. J. C. P. en nom i representació de
l’empresa NAPLUN, S.L.U. ha presentat una sol·licitud de declaració d’innecessarietat
de llicència de segregació d’una part de la finca registral núm. 858 de Font-rubí (tom
1.328, llibre 32 i foli 79), anomenada “Casa Fábregas de Font-rubi” del cadastre de
rústica del municipi de Font-rubí i amb una superfície de 1.965.930,00m²; d’acord amb
el projecte de segregació redactat per l’enginyer tècnic agrícola J. C. P. i corresponent
a la següent referència cadastral:
2481602CF8828S0001MG
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora, en data 22 de juliol 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 21 de juliol 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
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 d’una part de la finca
registral núm. 858 de Font-rubí (tom 1.328, llibre 32 i foli 79), de 1.965.930,00 m² de
superfície, coneguda com a “Casa Fábregas de Font-rubí”, propietat de l’empresa
NAPLUN, S.L.U., segons el projecte redactat per l’enginyer tècnic agrícola J. C. P., i
que dona com a resultat les següents finques:
1. Finca resultant 1 (segregació): urbana, de 978,00 m² de superfície.
2. Finca resultant 2 (resta finca matriu): de 1.964.952,00 m² de superfície.
SEGON.- La finalitat específica de la parcel·lació és constituir dues noves finques
independents, d’acord amb l’escriptura proforma que consta a l’expedient.
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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 200,00 euros.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos pertinents.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS DEL CEMENTIRI
DE SANTA MARIA DE BELLVER.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la petició efectuada en data 7 de juliol de 2016 (NRE 625) formulada per la Sra.
Mª À. M. R., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Nostra
Senyora dels Dolors número 131 del Cementiri de Santa Maria de Bellver,
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. M. T., difunt des de l’any 1991,
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. 131 del sector Nostra
Senyora dels Dolors (a nom del Sr. J. M. T.) del cementiri de Santa Maria de Bellver del
municipi de Font-rubí, a favor de la Sra. Mª À. M. R.
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Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 12,00 euros d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.
Lluís Ortega Rey
Regidor de Serveis Municipals
Font-rubí, 19 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
TEMPORAL DE PERSONAL PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en continuar prestant el servei de
llar d’infants municipal, i que, segons dades de preinscripció del proper curs 2016/2017,
hi hauran 19 alumnes a la Llar d’Infants Els Pinells.
Vist que en data 31 de juliol de 2016 finalitzen els contractes d’una mestra i d’una
educadora de l’esmentada llar d’infants municipal, és necessari procedir a la
contractació pel procediment de màxima urgència d’aquests dos llocs de treball.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a la secretària-interventora que emeti un informe sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir en relació amb la possibilitat de contractació per
procediment de màxima urgència dels dos llocs de treball, i sobre l’existència de
consignació suficient per a procedir a la contractació.
SEGON.- Obrir un procés selectiu reduït, consistent en publicar un anunci en la pàgina
web municipal i en el tauler d’edictes, i que el Regidor de Recursos Humans efectuï una
ronda d’entrevistes amb les persones interessades.
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Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA LÍNIA DE
SUBVENCIONS PER A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL
PERÍODE 2016-2017.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya és l’eina principal de cooperació de
la Generalitat de Catalunya amb els ens locals per assolir la construcció d’equipaments
i serveis que evitin la despoblació i fomentin l’equilibri territorial.
Atès que, per tal de mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica amb els ens
locals, i amb els mateixos objectius de la primera programació del període 2014-2015,
el Govern de la Generalitat de Catalunya vol aprovar la convocatòria del PUOSC per a
les anualitats 2016 i 2017 de la línia de subvencions per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació.
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i
s’obre la convocatòria única per a aquest període.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la línia de subvencions per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2016-2017.
Segon.- Trametre per la plataforma eacat l’esmentada sol·licitud, junt amb tota la
documentació requerida en la normativa d’aplicació.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juliol de 2016”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR
DEL
SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
INFORMÀTICA
A
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2016, es va acreditar la
necessitat d’aquesta Corporació de contractar un servei d’assistència tècnica
informàtica, així com l’assessorament per tal de millorar la seguretat de l’actual sistema
i l’eficiència interna en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Atès que en data 13 de juliol de 2016, s’ha emès informe d’Intervenció sobre el crèdit
existent; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
Atès que es va emetre Informe-Proposta de Secretaria, en data 15 de juliol de 2016,
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, de data 19
de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis per a l’assistència tècnica informàtica, així
com l’assessorament per tal de millorar la seguretat de l’actual sistema i l’eficiència
interna en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’ajuntament de
Font-rubí, mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista IMPACTE
SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS S.L. (NIF B-65130809) per un import de
1.450,81 euros i 304,67 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
920.22713 del vigent pressupost.
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament, si s’escau.
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QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde – President
Font-rubí, 18 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 15/2016.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la relació de factures núm. 15/2016, de data 26 de juliol de 2016, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 35.421,70 euros
(trenta-cinc mil quatre-cents vint-i-un euros amb setanta cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 25 de juliol de 2016.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern
Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 15/2016, de data 26 de juliol de 2016,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
35.421,70 euros (trenta-cinc mil quatre-cents vint-i-un euros amb setanta 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, 25 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DIVUITÈ.- 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 21:48 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.

