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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 D’AGOST DE 2016

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 9 d’agost 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. 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:
•

Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i
Jardins, i de Seguretat Ciutadana.

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 19:03 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 d’autorització a la Societat de Caçadors de Font-rubí per al tancament
temporal d’alguns camins de titularitat pública durant la temporada de caça
2016/2017.
5. Proposta d’aprovació de la baixa de la Sra. N. G. F. del servei de teleassistència
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida.
6. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. S. Ll. C. del servei de teleassistència en
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
7. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Jesús
de Natzaret del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
8. Proposta d’aprovació del conveni específic per al projecte de dinamització de la
gent gran.
9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fontrubí i el Comitè Comarcal de la creu Roja a l’Alt Penedès per al lliurament de
targetes prepagament d’alimentació a famílies vulnerables.
10. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 19/2016.
11. Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de la llicència de
segregació d’una finca propietat del Sr. J. Ll. M., exp. CERT núm. 15/2016.
12. Proposta d’assabentat de la declaració responsable d’obertura, exp. núm.
2016/01.
13. Proposta d’aprovació de la declaració de la baixa de la llicència d’activitat, exp.
núm. 2005/01.
14. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la neteja
edificis municipals de Font-rubí.
15. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 16/2016.
16. 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 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 DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern Local és la
següent:
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’instal·lacions municipals per a
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifica, 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 la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, de conformitat amb el
que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus públics.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

D. S. R.

Festa
particular

18/08/2016

Cal Cintet

110,00 €
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 4 d’agost de 2016”

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

QUART.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE
FONT-RUBÍ PER AL TANCAMENT TEMPORAL D’ALGUNS CAMINS DE
TITULARITAT PÚBLICA DURANT LA TEMPORADA DE CAÇA 2016/2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Vista la instància presentada pel President de la Societat de Caçadors de Guardiola de
Font-rubí, en data 27 de juliol de 2016 i NRE 670, sol·licitant la corresponent
autorització del tancament de pistes i camins que corresponguin a l’àrea privada de
caça B-10.234, durant el període hàbil de caça 2016/2017 i durant el temps que duri la
pertinent batuda.
Atès que entre els mesos d’octubre de 2016 i de febrer de 2017 és la temporada de
caça, en la qual, entre d’altres activitats, es realitzen batudes de porc senglar.
Atès que l’activitat de batuda del porc senglar s’ha de realitzar de forma respectuosa i
ordenada amb la resta d’usuaris de la natura.
Atès que per a la realització d’aquesta activitat de caça cal procedir al tancament
temporal d’alguns camins de titularitat pública, per tal que l’activitat sigui duta amb
seguretat de terceres persones o béns.
Vist el que preveu el Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa
d’aplicació, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar a la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí per al
tancament provisional d’alguns camins d’ús públic, durant la temporada de caça
2016/2017, per a dur a terme batudes de porc senglar, sota el compliment de les
següents condicions:
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1) Caldrà senyalitzar el tancament temporal i la realització d’una cacera en tots els
accessos, amb senyals prou visibles que han d’ésser retirades al termini de la
cacera.
2) La instal·lació d’un sistema prou visible que travessi el camí, de banda a banda,
per tal que dificulti l’accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
3) La presència permanent, mentre duri la cacera, d’una persona que informi a la
resta de persones del tancament temporal i de la realització de la cacera, els
riscos, les condicions i les autoritzacions de l’Ajuntament i les possibles
alternatives existents per evitar transitar per la zona de cacera.
4) Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i és essencialment
revocable per raons d’interès públic.
Segon.- Comunicar el present acord a la Societat de Caçadors de Guardiola de Fontrubí.
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 4 d’agost de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA SRA. N. G. F. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“En data 2 d’agost de 2016 i NRE 698, la Sra. M. G. G. ha sol·licitat en aquesta
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la Sra. N. G. F.,
atesa la seva defunció.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 2
d’agost de 2016, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida de
la Sra. G.
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar de baixa a la Sra. N. G. F. del servei de teleassistència en la modalitat
Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe emès per
la treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 2 d’agost de 2016.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
L’Alcalde - president
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”.

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

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. S. LL. C. DEL SERVEI
DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“En data 1 d’agost de 2016 i NRE 686, la Sra. S. LL. C. ha sol·licitat en aquesta
Corporació el servei de teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 2
d’agost de 2016, en el qual informa que la Sra. S. LL. C. reuneix tots i cadascun dels
requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació
de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta a la Sra. S. Ll. C. del servei de teleassistència en la modalitat
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris,
atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb
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l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 2
d’agost de 2016.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”

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

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D’UN
NÍNXOL DEL SECTOR JESUS DE NATZARET DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA
DE BELLVER.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 27 de juliol de 2016 (NRE 669) formulada per la Sra.
J. L. B., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de Natzaret
número 143 del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. C. L. C., difunt des de l’any 2000.
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. 143 del sector Jesús de
Natzaret (a nom del Sr. C. L. C.) del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi
de Font-rubí, a favor de la Sra. J. L. B.
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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 la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.
Lluís Ortega Rey
Regidor de Serveis Municipals
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”

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

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI
PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN.

ESPECÍFIC

PER

AL

La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Atès que des de fa uns anys els municipis de Font-rubí, Pontons i Castellet i La Gornal
desenvolupen el projecte de Dinamització de la Gent Gran en municipis petits, amb la
col·laboració econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de
promoure un envelliment actiu, afavorint la participació i la implicació de les persones
grans i de la comunitat.
Atès que és procedent l’aprovació d’un conveni específic per a regular la col·laboració
de cada una de les parts implicades en aquest projecte i així com les seves obligacions
i per regular també els diferents suports econòmics i tècnics.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà parcialment els costos laborals d’una
dinamitzadora amb una dedicació horària de 22 hores setmanals durant el període
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2019.
D’acord amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 42/2011, de 15 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar el Conveni específic per al desenvolupament del projecte de
dinamització de la Gent Gran entre la Diputació de Barcelona i els municipis de Fontrubí, Pontons i Castellet i la Gornal, el text del qual figura al corresponent expedient
administratiu.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni esmentat.
Tercer.- Notificar el present acord als Ajuntaments interessats i a la Diputació de
Barcelona.
Cinquè.- Trametre els exemplars del Conveni a l’Ajuntament de Pontons, amb l’objecte
de continuar amb el tràmit de les corresponents signatures.
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”

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

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL COMITÈ
COMARCAL DE LA CREU ROJA ESPAÑOLA A L’ALT PENEDÈS PEL
LLIURAMENT DE TARGETES PREPAGAMENT D’ALIMENTACIÓ A FAMÍLIES
VULNERABLES.
La proposta que es presenta és la següent:
“Atesa la situació actual de crisi econòmica comporta que s’incrementin els casos de
persones en risc d’exclusió i que pateixen aïllament social i l’Ajuntament de Font-rubí
estableix anualment una aportació econòmica extraordinària per a facilitar ajuts
econòmics a persones i/o famílies del municipi que es trobin en una situació de
necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals.
Atès que Creu Roja és una entitat que està en disposició d’oferir targetes prepagament
d’alimentació a famílies vulnerables, a través de la seva organització.
Atesa la coincidència en els objectius i la voluntat de col·laboració en aquesta àrea
entre ambdues institucions i vista la proposta de conveni de col·laboració facilitada pels
serveis socials municipals que es transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL COMITÈ COMARCAL DE LA
CREU ROJA A L’ALT PENEDÈS PEL LLIURAMENT DE TARGETES PREPAGAMENT D’ALIMENTACIÓ A
FAMÍLIES VULNERABLES.
Font-rubí, 3 d’agost de 2016
REUNITS
D’una part el senyor XAVIER LLUCH I LLOPART, Alcalde-President de l’Ajuntament de Font-rubí, amb DNI número
77113927X i domicili social a la Plaça de l’Ajuntament, 1 de Font-rubí, qui obra en nom i representació de
l’esmentada Corporació.
I de l’altra, la senyora Mª ÀNGELS MATAS RÀFOLS, Presidenta Comitè Comarcal de la Creu Roja a l’Alt Penedès (a
partir d’ara Creu Roja), amb DNI número 39638850Y i domicili social a c/ Eugeni d’Ors, 22 de Vilafranca del Penedès.
Ambdues parts actuen en virtut de les facultats que tenen conferides i es reconeixen mútua capacitat per actuar i
competència per a la subscripció del present conveni.
MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Font-rubí té la voluntat de reforçar les accions envers el benestar de la ciutadania i de posar
atenció prioritària a les famílies en situació de vulnerabilitat que en l’actual context socioeconòmic tenen necessitat
d’ajuts per a la subsistència.
II.- Que la Creu Roja es una institució humanitària , d’interès públic i de naturalesa benèfica i social, que entre els
seus fins estatutaris contempla la promoció i la col·laboració en accions de benestar social adreçades principalment
als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat; accions que du a terme amb la intervenció de voluntariat.
III.- Que la llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen l’obligació de facilitar ajuts d’urgència
social, en especial a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió social.
IV.- Que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per a prioritzar activitats destinades a pal·liar els
efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per els col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
V.- Que ambdues entitats consideren que l’atenció i promoció de les persones i famílies en situació de risc d’exclusió
social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit pot ser beneficiosa per als
ciutadans i ciutadanes del municipi de Font-rubí en circumstàncies econòmiques precàries.
VI.- Que l’Ajuntament de Font-rubí ha establert un dispositiu per garantir l’alimentació fresca per a les famílies en
situació socioeconòmica més vulnerable, mitjançant targetes de prepagament per garantir de manera normalitzada
l’accés als aliments frescos.
Pel que s’ha exposat, les parts es reconeixen mútua capacitat per formalitzar aquest conveni d’acord amb les
següents:
CLÀUSULES
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Primera.- Creu Roja portarà a terme el lliurament de targetes de prepagament d’alimentació derivades per els
Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat, té l’objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les
famílies concernides, per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació.
Segona.- Creu Roja s’encarregarà de l’acollida i atenció de les persones derivades pels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament i del lliurament de les targetes. Per a la realització d’aquestes accions, la Creu Roja hi destinarà els
professionals i/o voluntaris necessaris.
Tercera.- Els tècnics professionals i/o voluntaris de Creu Roja que participin en la realització de l’activitat del
projecte d’aquest conveni, no tindran cap vinculació laboral amb l’Ajuntament de Font-rubí durant la vigència del
mateix, essent la Creu Roja l’obligada a assumir els costos laborals i socials que se’n despenguin.
Quarta.- L’Ajuntament de Font-rubí aportarà la quantitat de 1600€.
Es preveu donar ajudes a 7 famílies a través d’una targeta prepagament.
L’ajuda està calculada d’acord amb els següents imports mensuals i a partir del 75% del l’estudi realitzat en
coordinació amb l’Agencia de Salut Publica de Catalunya:
Nen/Nena
Adult
Esmorzar
14€
24€
Dinar
26€
40€
Berenar
10€
16€
Sopar
26€
40€
Cinquena.- Creu Roja transmetrà al finalitzar el dispositiu a l’Ajuntament de Font-rubí les dades corresponents a les
persones ateses i les targetes lliurades, i es farà de manera conjunta un seguiment amb els serveis socials
municipals.
Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Font-rubí derivaran a les persones que hagin d’ésser ateses, de les
quals es farà un document de constància d’atenció des del Servei i Creu Roja a la finalització del programa,
justificarà el lliurament de les targetes de prepagament.
Sisena.- Es constituirà una comissió de seguiment formada com a mínim per un representant de l’Ajuntament de
Font-rubí i un de Creu Roja, per fer seguiment de les activitats objecte d’aquest conveni.
Setena.- El present conveni té vigència des del’1 de gener del 2016 fins al 31 de desembre de 2016
Vuitena.- L’incompliment per part de Creu Roja i de l’Ajuntament de Font-rubí de qualsevol dels compromisos que
s’estableixen en les clàusules precedents, serà causa de revocació del conveni.
Novena.- L’Ajuntament de Font-rubí i Creu Roja es comprometen a fer constar per qualsevol mitjà, de manera
conjunta o recíprocament, la col·laboració establerta en aquest conveni.
Desena.- Aquests usuaris derivats per l’ajuntament, seran donats d’alta dins l’ aplicació de gestió de Creu Roja,
inscrita al Registre General de Protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb número
d’inscripció “2042040391” i nom del fitxer “Intervención social”, i del que es responsable CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
prèviament autorització escrita en compliment de LOPD de la persona.
Les dues parts estableixen que es complirà amb l’establert en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
(Llei Orgànica 15/99). S’han de recaptar els oportuns consentiments per a la cessió de les dades i cadascuna de les
parts serà responsable del compliment de l’esmentada Llei en el que els sigui d’aplicació.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord, per duplicat i a un sol efecte.”
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Vist el que disposa els articles 240 i següents 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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 allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 42/2011, de 15 de juny, de
delegació de funcions en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Font-rubí i el Comitè
Comarcal de la Creu Roja Española a l’Alt Penedès pel lliurament de targetes
prepagament d’alimentació a famílies vulnerables.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix
a un import de 1.600,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-48000 del
vigent pressupost.
Quart.- Notificar el present acord a Creu Roja a l’Alt Penedès.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis socials municipals i als serveis
econòmics de la Corporació.
L’Alcalde
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
19/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. S. P. E., en data 3 d’agost
de 2016 i amb núm. de RE 710, per tal de realitzar les obres consistents en la reforma
de la cuina de l’habitatge situat al carrer Les Casetes núm. 12 del nucli urbà de Les
Casetes d’en Raspall del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
9475512CF8897N0001BK.
Vist l’informe de data 8 d’agost 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. 19/2016,
presentada pel Sr. S. P. E., per tal de realitzar les obres consistents en la reforma de la
cuina de l’habitatge situat al carrer Les Casetes núm. 12 del nucli urbà de Les Casetes
d’en Raspall del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

En cas que intervinguin instal·ladors, ja sigui l’electricista, lampista o instal·lador
del gas que facin les instal·lacions, han de tenir en vigor els corresponents
carnets d’instal·ladors homologats.
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
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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: 4.242,65 €.
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 4.242,65 €.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 110,31 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 € - 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: 155,31 €
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, 8 d’agost 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. LL. M.,
EXP. CERT núm. 15/2016.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que en data 18 de juliol de 2016 i RE 654, el Sr. J. LL. M. ha presentat una
sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació d’una part d’una
finca rústica, finca registral núm. 929 de Font-rubí (tom 1.945, llibre 41 i foli 189),
anomenada “Baltana Nova” del cadastre de rústica del municipi de Font-rubí i amb una
superfície segons inscripció registral de 35,2512Ha (352.512m²), d’acord amb el
projecte de segregació redactat per l’enginyer tècnic agrícola J. A. T. T. i corresponents
a les següents referències cadastrals:
– Referència cadastral 08084A03100003.
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– Referència cadastral 08084A03000002.
– Referència cadastral 08084A03000003.
– Referència cadastral 08084A02900014.
Atès que d’’aquesta finca 929 es pretén segregar una porció de 3,1700Ha (31.700m²),
corresponent a una part del polígon 30 parcel·la 3, per tal de formar una finca
independent.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora, en data 3 d’agost 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, els arquitectes municipals han emès,
en data 1 d’agost 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 de la finca registral
núm. 929 de Font-rubí (tom 1.945, llibre 41 i foli 189), segons inscripció registral de
superfície de 35,2512Ha (352.512m²), coneguda com a “Baltana Nova”, propietat del
Sr. J. LL. M., segons el projecte redactat i signat per l’enginyer tècnic agrícola J. A. T.
T., que dóna com a resultat les següents finques:
1) Finca resultant A (segregació): superfície de 3,1700Ha (31.700m²).
2) Finca resultant B (resta finca matriu): superfície de 32,0812Ha (320.812m²)
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, per
posteriorment realitzar la venta de la finca segregada a la Sra. L. L. M., segons còpia
del contracte de compra-venda adjuntat a la documentació de 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.
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Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ASSABENTAT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’OBERTURA, EXP. NÚM. 2016/01.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Antecedents
1.- Atesa la declaració responsable d’obertura presentada pel Sr. S. N. M. en data 25
de maig de 2016 i amb RE 498, en relació amb l’inici i exercici de l’activitat de turisme
rural compartit que es desenvoluparà a la finca anomenada Casa del Pi i situada al
barri El Coll de la Barraca núm. 2 al municipi de Font-rubí.
Consideracions jurídiques
1.- Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de juliol de
2016.
2.- Quant al règim jurídic, veure l’article 5 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
3.- Quant a la liquidació tributària, veure l’article 6 epígraf 11 de l’Ordenança Fiscal
núm. 8 de Font-rubí.
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 Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la declaració responsable d’obertura, expedient
número 2016/01 presentada pel Sr. S. N. M. per l’inici i exercici de l’activitat de turisme
rural compartit, situada al barri El Coll de la Barraca núm. 2, subjecta al Règim de
Declaració Responsable d’Obertura regulat en la Llei 16/2015 de 21 de juliol.
Segon.- Aprovar la liquidació tributària que segueix:
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Taxa per a la tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de
l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa: 280,00€

Xavier Lluch Llopart
Alcalde- president
Font-rubí, 8 d’agost de 2016”

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

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA BAIXA DE LA
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT, EXP. NÚM. 2005/01.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Antecedents
1. En data 22 de novembre de 2005 es va legitimar, mitjançant Junta de Govern Local,
l’activitat d’elaboració de caves, situada a la masia Cal Bou del barri Grabuac i la Fanga
núm. 34 a favor del senyor J. T. R., en nom i representació de l’empresa TARRIDA I
SIBIL, S.L..
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus
efectes, atès que el senyor J. T. R., en nom i representació de l’empresa Tarrida i Sibil,
S.L., en data 2 de juny de 2016, ens ha sol·licitat que es doni de baixa l’expedient
d’activitat de referència, aportant per justificar-ho el model 036 de baixa en el cens
d’empresaris i professionals.
Consideracions legals
1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els
casos en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que
habiliten per al funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que estiguin
subjectes a condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes finalitzen per
les causes previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben la renúncia
voluntària per part del titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós per qualsevol
causa.
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en
aplicació de l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta de
Govern Local, per Resolució 35/2015, de 19 de juny.
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
1r. Declarar la pèrdua dels efectes de la Llicència Municipal d’Activitats, expedient
número 2005/01, corresponent a l’activitat d’ “elaboració de caves”, situada a la Masia
Can Bou del barri Grabuac i la Fanga núm. 34, actualment titularitat del senyor J. T. R.,
per les raons exposades a l’antecedent segon d’aquesta resolució.
2n.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior serà
executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació, termini que
té la consideració de període d’audiència per tal que la persona interessada pugui
manifestar el que consideri convenient. Si es formulen al·legacions, l’executivitat de la
declaració quedarà suspesa fins a la seva resolució i notificació. Si no se’n formulen, la
declaració esdevindrà immediatament executiva.
Xavier Lluch Llopart
L’alcalde-president
Font-rubí, 8 d’agost de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 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 26 d’abril de 2016, es va acreditar la
necessitat d’aquesta Corporació de contractar el servei de neteja dels edificis
municipals de l’Ajuntament pels mesos de maig a agost de 2016, el preu del qual
ascendiria a la quantitat de 10.078,92 euros i 2.116,57 euros d’IVA, fins que es
decideixi el futur del servei (prestar-lo mitjançant empresa externa, licitació amb
procediment ordinari i obert, o prestar-lo amb personal propi de la Corporació).
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 3 de maig de 2016, va adjudicar el
contracte de serveis per a la neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Font-rubí
durant els mesos de maig a agost de 2016, mitjançant el procediment del contracte
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menor, amb el contractista TESCO, S.A. (NIF A-58141516) per un import de 10.078,92
euros i 2.116,57 euros d’IVA.
Atès que el dia 31 d’agost de 2016 finalitza el termini de l’esmentat contracte menor de
serveis, sense que aquesta Corporació tingui finalitzats els tràmits per a portar a terme
la gestió directa del servei de neteja dels edificis municipals, amb personal propi, i que
es necessari la continuïtat d’aquest servei per interès general.
Vist el que preveuen els articles 23, 213 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
sobre la duració i pròrroga dels contractes.
Per tot això, i d’acord 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.- Prorrogar el contracte de serveis per a la neteja dels edificis municipals de
l’Ajuntament de Font-rubí amb el contractista TESCO, S.A. (NIF A-58141516), per un
termini de dos mesos i per un import de 7.392,44 euros i 1.552,41 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 321.22700, 326.22700, 342.22700 i 920.22700 del vigent pressupost.
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament, si s’escau.
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data del present acord.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde – President
Font-rubí, 5 d’agost de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 16/2016.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

“Vista la relació de factures núm. 16/2016, de data 9 d’agost de 2016, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 22.290,11 euros (vint-idos mil dos-cents noranta euros amb onze cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 8 d’agost 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. 16/2016, de data 9 d’agost de 2016,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
22.290,11 euros (vint-i-dos mil dos-cents noranta euros amb onze 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, 8 de juliol de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- 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 19:35 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.

