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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE DESEMBRE DE 2016

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 13 de desembre 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 20:33 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 i material municipals.
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4. Proposta d’autorització a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la
XXVIIena. marxa cicloturista Terres de Vi i Cava.
5. Proposta de concessió de la llicència per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos a la Sra. A. S. M.
6. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a regular l’ús del servei de transport
escolar no obligatori de la ruta 58 durant el curs 2016/2017.
7. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la participació en el programa
“Nits a la Fresca al Penedès 2016”.
8. Proposta d’aprovació de l’ampliació de la llicència d’obres exp. núm. 7/2015.
9. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 16/2016.
10. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 36/2016.
11. Proposta d’atorgament d’un ajut econòmic a la Fundació La Marató de TV3.
12. Concessió d’ajuts econòmics de caràcter social per al suport a l’escolaritat, a les
famílies amb fills a l’Escola Font-rúbia, per a l’adquisició de llibres de text i
material escolar.
13. Proposta d’atorgament de subvenció a una entitat municipal.
14. Proposta per no reconèixer efectes a la comunicació prèvia, exp. núm. 01/2011
(ACT 2005/08).
15. Proposta d’aprovació del canvi de nom del permís municipal ambiental exp.
2016/01 (ACT 2003/20).
16. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió al contracte derivat
2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Millora del sistema
d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola”.
18. Proposta d’aprovació de la liquidació provisional de les despeses derivades del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Castellet i la Gornal, Font-rubí i Pontons per a finançar el projecte de
dinamització de la gent gran, exercici 2016.
19. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 24/2016.
20. Precs i preguntes.
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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 22 de
novembre de 2016, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el
President la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS.

I MATERIAL

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 i material
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions i material 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.
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ANNEX
Peticionari
G. C. P.
A. C. G.
P. C. B.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Festa
particular

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

20/11/2016

30 cadires

9,00 €

18/12/2016

Cal Cintet

110,00 €

24/12/2016

Cal Cintet

110,00 €

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA UNIÓ CICLISTA L’ESPIRALL PER A
LA CELEBRACIÓ DE LA XXVIIena. MARXA CICLOTURISTA TERRES DE VI I
CAVA.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment:
“Vista la instància, de data 5 de desembre de 2016 i amb Registre d’Entrada núm.
1147, formulada per la Unió Ciclista l’Espirall sol·licitant permís per passar pel municipi
de Font-rubí en la XXVIIena. Marxa Cicloturista anomenada “terres de vi i cava”,
organitzada per l’esmentada entitat per al proper 12 de març de 2017.
Per tot 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.- Autoritzar a la Unió Ciclista l’Espirall per a la celebració de la XXVIIena. Marxa
Cicloturista “terres de vi i cava” el dia 12 de març de 2016, pel que fa a la part del
recorregut que transcorrerà pel municipi de Font-rubí.
Segon.- Advertir a l’organització de la marxa que caldrà que disposi de les
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats.
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Tercer.- Advertir a l’organització de la referida marxa que caldrà que adopti les
mesures oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació per a
aquest tipus d’actes.
Quart.- Notificar el present acord a la Unió Ciclista l’Espirall, als efectes oportuns.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde
Font-rubí, 5 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A LA SRA. A. S. M.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Atès que, en data 21 de novembre de 2016, la Sra. A. S. M. va presentar sol·licitud de
Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, al
considerar-se que la seva gossa està classificada de raça potencialment perillosa.
Atesa la regulació establerta per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de
Gossos Considerats Potencialment Perillosos; l’article 3 i següents del Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos Considerats
Potencialment Perillosos; els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos; els
articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos així com l’Ordenança municipal corresponent.
Atès que la interessada ha aportat la documentació necessària per a obtenir la
corresponent Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos.
Per tot 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.- Atorgar a la Sra. A. S. M. la Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos per a la seva gossa de nom NEGRITA, i raça American
Staffordshire Terrier. Aquesta llicència s’ha de renovar cada cinc anys, amb la finalitat
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de comprovar que la interessada compleix els requisits que se li van exigir per a la seva
obtenció.
Segon.- Les obligacions que ha de complir el titular de la Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos són les que es detallen a continuació:
-

-

-

-

-

-

-

El propietari de l’animal potencialment perillós té l’obligació d’identificar l’animal amb un microxip.
El titular de la Llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals
Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en què hagi obtingut la
Llicència corresponent.
La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona
que els condueixi i controli porti a sobre la Llicència administrativa, i la certificació acreditativa de
la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos.
Els gossos potencialment perillosos han de portar obligatòriament un morrió apropiat per a la
tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.
Han de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres,
sense que puguin portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. En cap cas podrà ésser
conduït per un menor de 18 anys.
Si l’animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre
lloc determinat, hauran d’estar lligats, llevat que disposi d’habitable amb la superfície, alçada i
tancament adequat, per protegir a les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests
llocs.
La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al responsable del
Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des de que
tingui coneixement dels fets.
La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal s’ha de comunicar al Registre
Municipal.
Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a una altra, si és per
un període superior a tres mesos o de manera permanent, s’han d’efectuar les inscripcions
oportunes en els Registres Municipals.
En els fulls registrals de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat animal,
expedit per l’Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de malalties o trastorns
que el facin especialment perillós.

Tercer.- Inscriure la gossa de nom NEGRITA en el Registre Municipal d’Animals de
Companyia, secció d’Animals Potencialment Perillosos de l’Ajuntament de Font-rubí.
Quart.- Liquidar l’ import de 30,00 euros d’acord amb la regulació establerta en
l’Ordenança Fiscal corresponent.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la interessada.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de novembre de 2016”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
PER A REGULAR L’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO
OBLIGATORI, DE LA RUTA 58 DURANT EL CURS 2016/2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha vingut desenvolupant per delegació del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les competències per a la
gestió del servei de transport escolar.
Atesa la reducció dràstica dels recursos econòmics que el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat ha vingut destinant al transport escolar no obligatori, el Consell Comarcal
es veu obligat a recaptar dels usuaris del servei i dels ajuntaments afectats el dèficit
provocat per aquesta manca de finançament.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol que es continuï prestant el servei de transport
escolar no obligatori en el municipi, i continua treballant per cercar solucions que facilitin a
les famílies l’accés al CEIP Font-rúbia amb transport escolar o públic, amb un cost
econòmic.
Vista la proposta de conveni elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, aprovada
per la Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió celebrada amb data 20 d’octubre
de 2016, el text del qual és el següent:
“CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A REGULAR L’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR NO OBLIGATORI DE LA RUTA 58 DURANT EL CURS 2016-2017
REUNITS
D’una banda, el President, l’Il· lm. Sr. Francesc Olivella Pastallé, el qual actua en nom i representació
del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant CCAP), en ús de les facultats de
representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya i, especialment
facultat per acord de la Junta de Govern de 20 d’octubre de 2016.
I, de l’altra, l’Alcalde, l’Il· lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de
l’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant Ajuntament), en ús de les facultats
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de representació concedides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora Eva
Puig Pérez, secretària de l’Ajuntament de Font-rubí, per tal de donar fe de la signatura del present
conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament de contractes i
diuen:
ANTECEDENTS
I- Que el Consell Comarcal ha vingut gestionant per delegació del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les competències per a la gestió del servei de transport
escolar, entre d’altres.
II- Que atesa la problemàtica derivada de la reducció dràstica dels recursos econòmics que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha vingut destinant al transport escolar no obligatori,
aquest Consell Comarcal s’ha vist obligat a recaptar dels usuaris del servei i dels ajuntaments afectats
el dèficit provocat per la manca de finançament, motiu pel qual el Ple del Consell Comarcal va aprovar
l’ordenança reguladora del preu públic per alumne i dia per a la prestació del servei de transport
escolar col·lectiu no obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès.
III- Que el Ple del Consell Comarcal de 10 de març de 2016 va aprovar la modificació de l'ordenança
reguladora del preu públic per alumne i dia per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no
obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès.
IV- Que l’Ajuntament de Font-rubí ha manifestat que per al curs 2016-17 es farà càrrec del diferencial
resultant del nombre mínim d’alumnes per a l’establiment de la ruta i el nombre de sol· licituds per 177
dies de curs escolar del cost del preu públic del transport escolar segons l’ordenança aprovada.
V- Que la Junta de Govern en sessió de 20 d’octubre de 2016 va aprovar el conveni de col· laboració
entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a regular l’ús del servei de
transport escolar no obligatori de la Ruta 58 durant el curs 2016-2017.
I, en mèrits de tot el que s'ha exposat, ambdues parts convenen en els següents
PACTES
Primer- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col· laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a regular l’ús i el cost econòmic del servei de transport
escolar no obligatori de la Ruta núm. 58, pel curs escolar 2016-2017.
Segon- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a mantenir la Ruta 58 durant el curs
escolar 2016-17, requerint-se un nombre mínim d’11 alumnes.
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Tercer- L'Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Comarcal de l'Alt Penedès l’import corresponent al
diferencial existent entre el nombre mínim requerit d’usuaris -11- i el nombre de sol·licituds efectivament
materialitzat, que a hores d’ara es xifra en QUATRE, essent la quantia a aportar en conseqüència per
l’ajuntament la de 2.601,90€ (10% IVA inclòs) calculada a raó de 371,70€ plaça curs (10% IVA
inclòs). Si durant el curs escolar hi ha alumnes que es donen de baixa, l’Ajuntament es compromet a
fer-se càrrec de l'import que es deixarà de percebre per aquest motiu (s’adjunta annex dels alumnes a
transportar que ho han sol·licitat).
Quart- Des del servei d’intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es procedirà a cobrar
mitjançat dos rebuts domiciliats al compte de l’Ajuntament, que aquest té amb l’entitat Banc de Sabadell
ES18 0081 1714 87 0001010**, el primer rebut corresponent al 50% de l'import total, que es cobrarà el
mes de novembre de 2016 i, el segon rebut, del restant 50%, s’haurà de satisfer el mes de juliol de 2017.
En cas que durant el curs hi hagin baixes i/o altes, aquestes seran regularitzades en el rebut del mes de
juliol de 2017.
Cinquè- La data d'efectes dels compromisos contrets en aquest conveni es fixa en el dia 12 de
setembre de 2016 i s’acaba l’últim dia del curs escolar 2016/2017.
Sisè- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest
sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del
present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d 'acord amb les instruccions facilitades pels
responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una
finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de
seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades
personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d 'acord amb el que estableix el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la
Llei de protecció de dades de caràcter personal.
Setè- Seran causes d’extinció del conveni:
- La realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Denúncia de qualsevol de les parts signants del conveni.
-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Vuitè- Atesa la naturalesa administrativa d’aquest contracte, les incidències que puguin derivar-se
seran resoltes en via administrativa i, si és el cas, en via contenciosa- administrativa davant de la
Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
Francesc Olivella Pastallé
President del Consell Comarcal

Xavier Lluch Llopart
Alcalde de Font-rubí
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de l’Alt Penedès
Xavier Rodado Honorato
Secretari CCAP

Eva Puig Pérez
Secretària Ajuntament”

Vistos els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 150 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a regular l’ús del servei de transport escolar no
obligatori de la ruta 58 durant el curs 2016/2017.
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la signatura del present Conveni per un import
de 2.601,90€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323.46500.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde - president
Font-rubí, 11 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA
“NITS A LA FRESCA AL PENEDÈS 2016”.
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La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
“Atès que des de l’any 2008 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a través del servei
de Cultura, va posar en marxa el programa “Nits a la Fresca al Penedès” per col·laborar
amb els petits ajuntaments de l’Alt Penedès (menys de 5.000 habitants) a organitzar
una programació conjunta d’espectacles de petit format durant els mesos d’estiu (des
de l’1 de juny fins al 30 de setembre). Durant els anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 i 2016 el Servei de Cultura del CCAP ha mantingut el mateix programa però
l’ha fet extensiu a tots els ajuntaments de l’Alt Penedès.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí ha programat activitats dins el Programa “Nits a la
Fresca 2016”.
Vista la proposta de conveni presentada pel Servei de Cultura del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PARTIC IPACIÓ EN EL PROGRAMA “NITS A LA
FRESCA AL PENEDÈS - 2016”.
REUNITS
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Francesc Olivella Pastallé, el qual actua en nom i representació del
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS , en ús de les facultats de representació concedides per
l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió
d’1 de desembre de 2016.
D’altra banda, l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ (Alt Penedès) en ús de les facultats de representació conferides per
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i la senyora Eva
Puig Pérez, secretària de l’Ajuntament de Font-rubí per tal de donar fe de la signatura del present
conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I- Atès que l’any 2008, el Servei de Cultura del CCAP va posar en marxa el programa “Nits a la Fresca al
Penedès” per col·laborar amb els petits municipis de l’Alt Penedès, de menys de 5.000 habitants, a
organitzar una programació conjunta d’espectacles de petit format durant els mesos d’estiu.
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II- Que en paral·lel el servei de Cultura del CCAP ve oferint un altre projecte als ajuntaments, com és el
Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que aplega grups amateurs i professionals
del Penedès, d’espectacles culturals de petit format. I, és així que a través del programa “Nits a la Fresca
al Penedès”, el Servei de Cultura afavoreix la contractació de grups del Penedès inscrits al Catàleg.
III- Que són 14 els ajuntaments de l’Alt Penedès que han programat activitats dins el Programa “Nits a la
Fresca 2016”.
IV- Que el servei de Cultura ha valorat la participació dels ajuntaments en el programa “Nits a la Fresca”
en base als criteris que contenen les normes de funcionament del programa, aprovades per la Junta de
Govern del CCAP del dia 7 d’abril de 2016, que es relacionen tot seguit:
- 1 punt per cada activitat programada en un nucli de 500 habitants o més (NO s’han puntuat les
activitats realitzades abans de les 19h, ni les actuacions habituals de grups folklòrics al seu
municipi, tal i com marquen les normes de funcionament del programa).
- 3 punts per cada activitat programada en nuclis de població de menys de 500 habitants (amb les
mateixes condicions que el paràgraf anterior).
- 0,5 punts per cada activitat cultural publicada al web www.penedescultura.cat però no inclosa
dins el programa NFP, fins a un màxim de 5 punts.
- 3 punts per cada grup contractat inclòs dins el Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
- 1 punt per tipologia de documentació impresa on surtin l’emblema del Consell Comarcal i el
logotip de la Diputació de Barcelona.
- 2 punts per cada anunci publicat a la premsa comarcal on hi surtin l’emblema del Consell
Comarcal i el logotip de la Diputació de Barcelona.
V- Que el Servei de Cultura del CCAP ha destinat 9.000 € de recursos propis a finançar aquestes
activitats i hi ha sumat 1.500 € de la subvenció que li ha atorgat la Diputació de Barcelona a través del
“Catàleg de serveis 2016 – Programa: Desenvolupament cultural local - Recurs: Suport a projectes
culturals per a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000 habitants”.
VI- Que el Servei de Cultura ha establert que cada punt, obtingut segons el criteris de valoració, té un
valor de 59,15 €, però sense superar, en el càlcul de l’import final, el 50% de la despesa realitzada per
cada ajuntament.
VII- Que l’Ajuntament ha participat en el programa “Nits a la Fresca al Penedès” programant diverses
activitats culturals i ha publicitat aquestes al web del Servei de Cultura del CCAP
www.penedescultura.cat.
En conseqüència i de conformitat amb l’exposat, les parts creuen convenient formalitzar aquest conveni
amb subjecció als següents:
ACORDS
Primer- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès (CCAP) i l’Ajuntament, per a la seva participació en el programa que promouen el
servei de Cultura del CCAP i la Diputació de Barcelona, “Nits a la Fresca al Penedès”.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Segon- La finalitat és continuar oferint, en paral·lel, els dos projectes: “Nits a la Fresca al Penedès” i
Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Per la qual cosa, la participació del CCAP
consisteix, d’una banda, en contribuir a finançar les despeses de les activitats culturals (concerts,
projeccions, actuacions teatrals, narració de contes, etc.) i en fer publicitat conjunta de l’oferta dels
espectacles a través del web www.penedescultura.cat, entre d’altres.
Tercer- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació econòmica de 1.035,13€ a l’Ajuntament
per la seva participació en el programa “Nits a la Fresca al Penedès 2016” en base als criteris que s’han
exposat en els paràgrafs IV, V i VI dels antecedents. El pagament d'aquesta quantia resta condicionat a
la disponibilitat líquida suficient per a fer-hi front.
Quart- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es
podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels
responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat
diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de
naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la
seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen
dades personals, en el nivell que li correspongui.
Cinquè- La vigència d’aquest conveni és fins a la finalització de l’objecte del conveni.
Sisè- Són causes de resolució d’aquest conveni:
- La finalització del termini de vigència.
- La denúncia.
- El mutu acord de les parts.
Setè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.
Francesc Olivella Pastallé
President del Consell Comarcal
De l’Alt Penedès

Xavier Lluch Llopart
Alcalde de Font-rubí

Xavier Rodado Honorato
Secretari CCAP

Eva Puig Pérez
Secretària Ajuntament”

Vist el què disposa els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Per tot això, i 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, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la participació en el Programa “Nits a la
Fresca al Penedès 2016”.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.”
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde - president
Font-rubí, 11 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 7/2015.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2015, va concedir la
llicència d’obres núm. 7/2015, sol·licitada per la Sra. A. B. G., consistent en canviar les
teules trencades per unes de noves i reparar la xemeneia de l’habitatge situat al nucli
urbà de Les Casetes d’en Raspall núm. 30 del municipi de Font-rubí.
Vista la sol·licitud d’ampliació de la llicència d’obres presentada per la Sra. A. B. G., en
data 18 de novembre de 2016 i amb núm. de RE 1034, per tal d’eixamplar una finestra
de la planta primera i reforçar revoltons d’una habitació de la mateixa planta.
Vist l’informe de data 21 de novembre 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.
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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.- Aprovar l’ampliació de la llicència d’obres núm. 7/2015, presentada per la Sra.
A. B. G. per tal de realitzar les obres consistents en eixamplar una finestra de la planta
primera i reforçar revoltons d’una habitació de la mateixa planta de l’habitatge situat al
nucli urbà de les Casetes d’en Raspall núm. 30 del municipi de Font-rubí.
•

•

•

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 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. Que ha de dir el nom
del titular de la llicència, el número de llicència d’obres i el lloc de les obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 380,00€ (llic. any 2015) + 570,00€
PRESSUPOST REVISAT: 380€ (llic. any 2015 + 570,00€) = 950,00€
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 24,70€ - 9,88€ (ja abonats) = 14,82€
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un import mínim de 50€): 50,00€
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 64,82 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 0,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (150,00 € mínim): 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Font-rubí, 9 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 16/2016.

AVALS

La proposta que es presenta és la següent:
“Atès que, en data 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. G.
M. la llicència municipal (exp. 16/2016) per tal de realitzar les obres consistents en
l’arranjament d’un garatge/magatzem agrícola com a obres exclusives de conservació i
manteniment de la finca anomenada Cal Jaume Via i situada al barri l’Avellà núm. 55
del 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 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 1 de juliol de 2016.
Atès que, en data 17 de novembre de 2016 i amb número de registre d’entrada 1029, el
Sr. J. G. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
16/2016, ja que les obres han estat executades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 7 de desembre 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 28 de juny de 2016,
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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. J. G. M. dels avals dipositats en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 16/2016.
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Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 36/2016.

AVALS

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu a
continuació:
“Atès que, en data 13 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr.
J. F. M. G.-M. la llicència municipal (exp. 36/2016) per tal de realitzar les obres
consistents en:
- Neteja de coberta i canviar teules trencades
- Treure les tortugades trencades i posar-ne de noves
- Posar canals i baixants al magatzem per treure aigües que cauen al terra
Aquestes obres es realitzaran a la finca anomenada Cal Janot i situada al barri l’Alzinar
núm. 14 del 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 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 5 d’octubre de 2016.
Atès que, en data 23 de novembre de 2016 i amb número de registre d’entrada 1048, el
Sr. J. F. M. G.-M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la
llicència 36/2016, ja que les obres han estat executades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de desembre 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 13 de setembre de 2016,
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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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. J. F. M. G.-M. dels avals dipositats en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 36/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC A LA FUNDACIÓ LA
MARATÓ DE TV3.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que la Marató de TV3, que es celebrarà el diumenge 18 de desembre de 2016, es
dedicarà als ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques i que cada any aquesta
Corporació col·labora amb una aportació econòmica.
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient.
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de participació en la
gestió de l’atenció primària de salut i que poden exercir activitats complementàries com
les relatives a la sanitat, d’acord amb el que preveuen els articles 66.3.i) i 71.1.e) 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.
Vist el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
Subsidiàriament, 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
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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).
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 d’una aportació econòmica a la Fundació La Marató de
TV3, per import de 475 euros, per a donar suport a la XXVa. Edició de la Marató de
TV3 dedicada als ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
231.48022 del pressupost de l’exercici 2016.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada Fundació i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.
El Regidor de Sanitat i Consum,
Sebastià Moya Arenas
Font-rubí, 29 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.- CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER SOCIAL PER AL
SUPORT A L’ESCOLARITAT, A LES FAMÍLIES AMB FILLS A L’ESCOLA FONTRÚBIA, PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR.
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 donant suport a
l’escolaritat dels nens del municipi, facilitant l’accés de totes les famílies a l’educació
dels seus fills.
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de prestació de
serveis socials i que poden exercir activitats complementàries com les relatives a
l’educació, d’acord amb el que preveuen els articles 66.3.k) i 71.1.a) 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.
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Atès que una de les línies d’actuació per a assolir aquest objectiu és concedir ajudes
econòmiques de caràcter social com són sufragar el 50% del cost dels llibres de text
dels alumnes de primària i del material escolar dels alumnes d’educació infantil.
Vist el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia
núm. 035/2015, de 19 de juny de 2011, de delegació de competències, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Concedir a les famílies amb fills a l’escola Font-rúbia, que cursin educació
primària, un ajut econòmic de caràcter social de suport a l’escolaritat consistent en
pagament del 50% del cost dels llibres de text, que ascendeix a 2.151,14 euros,
mitjançant transferència a l’AMPA de l’escola Font-rúbia.
Segon.- Concedir a les famílies amb fills a l’escola Font-rúbia, que cursin educació
infantil, un ajut econòmic de caràcter social de suport a l’escolaritat consistent en
pagament del 50% de material escolar, que ascendeix a 1.353,20 euros, mitjançant
transferència a l’Escola Font-rúbia.
Tercer.- Aprovar la despesa que suposen aquests ajuts, per import 3.504,34 euros,
amb càrrec a la partida pressupostària 231-48000.
Quart.- Notificar els acords a l’AMPA de l’escola Font-rúbia i a l’Escola Font-rúbia.
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació.
Lluís Ortega i Rey,
Regidor d’Ensenyament i Família
Font-rubí, 7 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA ENTITAT
MUNICIPAL.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
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“Vista la instància presentada, en data 12 de desembre de 2016 i NRE 1083, per la
Comissió de Festes de Font-rubí, entitat sense ànim de lucre, sol·licitant la concessió
d’una subvenció econòmica extraordinària per a fer front a les despeses que ha de
suportar aquesta entitat.
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica que es relaciona a l’annex
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats
que s’hi especifiquen.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es
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.
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4. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
5. El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
7. Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
8. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La
subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les
activitats a desenvolupar.
9. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida, si s’escau.
10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la
data de la notificació de la present resolució.
11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció,
als efectes adients.
ANNEX:
1. Sol·licitant: COMISSIÓ DE FESTES DE FONT-RUBÍ.
Import atorgat: 14.000,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica extraordinària, exercici 2016.
Informe d’Intervenció: Favorable.
Carme Sibil i Galimany,
Regidora de Cultura i Joventut
Font-rubí, 12 de desembre de 2016”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA PER NO RECONÈIXER EFECTES A LA COMUNICACIÓ
PRÈVIA, EXP. NÚM. 01/2011 (ACT 2005/08).
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
“Antecedents
1.- En data 18 d’abril de 2011, i registre d’entrada número 483, s’ha formulat per part de
la Sra. M. S. G. comunicació prèvia, expedient número 1/2011, amb responsabilitat
tècnica relativa a una activitat de “restaurant”, a l’allotjament rural situat al barri Santa
Maria de Bellver núm. 34 de Font-rubí.
2.- L’esmentada comunicació ha obtingut els informes emesos pels serveis tècnics
municipals de caràcter desfavorable, pels següents motius:
“La documentació presentada per fer efectiva la comunicació prèvia és INSUFICIENT, d’acord amb les
prescripcions del decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives i la resta de normativa sectorial afectada per l’activitat.
En conseqüència caldrà presentar:
-

Documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica del local com a local de
pública concurrència.

Tanmateix, el contingut del projecte tècnic es considera INSUFICIENT per iniciar la tramitació, dins de
l’àmbit de la competència de l’enginyer municipal, ja que no s’han justificat d’una manera detallada, els
aspectes de protecció en cas d’incendi, a tal efecte caldrà presentar la següent documentació:
-

Justificació de la resistència al foc de l’estructura de fusta, de les portes que comuniquem amb
zones alienes a l’activitat i Certificat lliurat per tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al Projecte presentat, i que es compleixen tots els requisits ambientals,
sanitaris, de seguretat i protecció contraincendis, indicades al projecte i la resta de normativa
d’aplicació vigent.”

3.- En data 13 de març de 2014 (NRS 155 de 12/03/2014), es va notificar a l’interessat
un escrit on s’adjuntava el referit informe de l’enginyer municipal i se’l requeria perquè
aportés la documentació tècnica complementària en un termini màxim d’un mes.
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Consideracions legals
1.- L’activitat que es pretén desenvolupar resta subjecta a comunicació prèvia, segons
s’estableix a la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció ambiental de les activitats.
2.- Les comunicacions prèvies produeixen efectes quan s’ha aportat la totalitat de la
documentació preceptiva i quan el seu funcionament no vulnera cap normativa
urbanística, ambiental ni sectorial.
3.- L’article 106.2 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, estableix que el plantejament urbanístic és de compliment
obligatori i general. L’article 5.2 del mencionat Decret Legislatiu 1/2010, estableix que
en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats
urbanístiques que contravinguin aquesta Llei o el plantejament urbanístic.
4.- La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en
aplicació de l’art. 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i ha estat delegada a la Junta
Local de Govern per Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny.
En virtut dels fets i fonaments exposats, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- No reconèixer efectes a la comunicació prèvia, expedient número 1/2011,
presentada per la Sra. M. S. G., per a l’activitat de “restaurant”, a l’allotjament rural
situat al barri de Santa Maria de Bellver núm. 34 de Font-rubí, fins que no s’aporti la
documentació relacionada en l’antecedent segon.
Segon.- Si en el termini d’un mes no s’ha presentat la documentació esmentada, es
procedirà a l’arxiu de l’expedient i per iniciar l’activitat l’interessat haurà de presentar
una nova sol·licitud de comunicació prèvia.
Tercer.- Notificar el present acord als possibles interessats/des.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 4 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL PERMÍS
MUNICIPAL AMBIENTAL EXP. 2016/01 (ACT 2003/20).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, amb data 14 de juliol de 2016 (NRE 647) el Sr. J. A. B. C. en nom i
representació de l’empresa U MES U FAN TRES, S.L., va presentar una instància
demanant que es prengui coneixement del canvi de nom de l’activitat a l’empresa U
MES U FAN TRES, S.L. del permís ambiental municipal per a l’exercici de l’activitat
d’elaboració i criança de vins aprovat per la Comissió de Govern en data 20 d’octubre
de 2009 a l’empresa MAS ROMANÍ, S.A., exp. ACT 2003/20, a la finca Mas Romaní,
situada al barri dels Pujols d’aquest municipi, adjuntant la documentació requerida per a
aquest tràmit.
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 21 de novembre de
2016, on informa favorablement al canvi de nom del permís municipal ambiental, atès
que es mantenen els requisits que propiciaren la concessió del permís ambiental
municipal de l’activitat.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert en els
articles 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que preveu 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.- Concedir a favor de U MES U FAN TRES, S.L. el canvi de nom del Permís
Municipal Ambiental exp. 2016/01 (ACT 2003/20), elaboració i criança de vins, activitat
situada a la finca Mas Romaní del barri Els Pujols d’aquest terme municipal, que consta
a nom de MAS ROMANÍ, S.A., amb les mateixes característiques que la llicència
originària.
Segon.- Liquidar la corresponent taxa per la tramitació de l’exp. 2016/01 (ACT 2003/20)
del canvi de nom, d’acord amb l’article 6.20 de l’Ordenança Fiscal núm. 8, per import de
322,00 euros.
Tercer.- Notificar el present acord a les dues empreses afectades.
L’Alcalde-president,
Xavier Lluch Llopart
Font-rubí, 29 de novembre de 2016”

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

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

SETZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ
AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05).
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot
seguit es transcriu:
“Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva
de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots
AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de
2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc
del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els
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articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- L’Ajuntament de Font-rubí, a la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2015,
va aprovar adherir-se a la segona pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau (Exp. 2012/01).
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
(Exp. 2015.05).

tècniques
de 2016 i
marc pel
Catalunya

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament ACORDA:
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Primer.- Que el municipi de Font-rubí s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1)
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de
2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat €/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542
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Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Alta
tensió

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament
d’energia elèctrica-, que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2017.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
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Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Font-rubí, 12 de desembre de 2016
L’Alcalde
Xavier Lluch Llopart”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
L’OBRA “MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA I ENTRADA DEL
DIPÒSIT DE LA RUBIOLA”.
La proposta presentada és la següent:
“Atesa la necessitat de procedir a definir un nou sistema d’entrada, sortida i buidat del
dipòsit de la Rubiola, per poder optimitzar el nou sistema de gestió de l’aigua associat a
aquest dipòsit, permetent així una major racionalització, podent distribuir aigua als
diferents sectors de la xarxa municipal i una major versatilitat del sistema; i així
contribuir a la millora de la xarxa municipal de distribució d’aigua potable del municipi
de Font-rubí.
Atès que es disposa d’una subvenció del Servei de Salut Pública de la Diputació de
Barcelona, per import de 60.000,00 euros (exp. codi 14/X/110011).
Vist el Projecte Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la
Rubiola, redactat per l’enginyer D. R. O., amb un pressupost d’execució de 72.390,39
euros i 15.201,98 euros d’l’IVA, aprovat definitivament en data 24 de març de 2015.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 25 d’octubre de 2016, va declarar desert
el procediment de licitació per a l’adjudicació de l’obra Millora del sistema d’aigua
potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, tramitat com a procediment negociat
sense publicitat, al no haver-se presentat cap oferta per parts dels licitadors convidats.
Atès que continua sent necessari la contractació de l’esmentada obra el més aviat
possible, cal tramitar com a procediment més adequat el procediment obert, tramitació
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, i
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tramitació urgent ja que és urgent realitzar aquesta obra el primer trimestre de 2017,
atès l’estat del servei municipal de subministrament d’aigua.
Vist que amb data 3 de novembre de 2016 es va emetre informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 4 de novembre de 2016 es va emetre Informe per Secretaria sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix,
l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de Govern, perquè
l’import del contracte ascendeix a 72.390,39 euros i 15.201,98 euros d’l’IVA i, per tant,
no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la
quantia de sis milions d’euros.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 8 de novembre de 2016, va aprovar
l’inici del procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la Millora del
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, atesa la motivació
que consta a l’expedient, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que, en data 1 de desembre de 2016, es redactà i incorporà a l’expedient el Plec
de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Vist que, en data 2 de desembre de 2016, la interventora ha realitzat la retenció de
crèdit oportuna i va emès un informe de fiscalització de l’expedient amb les conclusions
següents: el crèdit pressupostari sí és l’adequat i suficient (aplicació pressupostària
161.62901).
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria de data 2 de
desembre de 2016 i de conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona i
l’article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i així com demés legislació aplicable, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per
a l'obra consistent en la millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit
de la Rubiola, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 72.390,39 euros i 15.201,98 euros d’IVA, la despesa
que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a
l’aplicació 161.62901 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
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Ajuntament per a l’exercici 2016 i amb càrrec a la partida extra pressupostària 20040
d’Hisenda creditors per IVA.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècnics que regiran el contracte d’obres consistent en la millora del
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, per procediment
obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies puguin presentar
les proposicions que estimin pertinents.
CINQUÈ. Si s’escau, publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de
Contractant amb una antelació mínima de quatre dies respecte de la reunió que ha de
celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Font-rubí, 9 de desembre de 2016
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart”

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

DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LES
DESPESES DERIVADES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE CASTELLET I LA
GORNAL, FONT-RUBÍ I PONTONS PER A FINANÇAR EL PROJECTE DE
DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN, EXERCICI 2016.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 9 d’agost de 2016, va aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellet i
la Gornal, Font-rubí i Pontons per a finançar el projecte de dinamització de la gent gran
per al període 2016/2019.
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal de data 8 de novembre de 2016
(NRE 1035 de data 18/11/16), comunicant la liquidació provisional de la despesa per a
l’exercici 2016 de l’esmentat conveni.
Atès que la liquidació provisional de les despeses derivades del referit conveni
efectuada pels serveis econòmics de l’Ajuntament de Font-rubí ascendeix a 3.069,72
euros, a favor de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, Corporació qui lidera actualment
el projecte de dinamització de la gent gran.
Atès que en Pressupost d’aquest Ajuntament existeix consignació pressupostària
suficient per tal d’atendre les obligacions econòmiques derivades del conveni, amb
càrrec a l’aplicació 231.46200.
Atès que és convenient que l’Ajuntament de Font-rubí col·labori al sosteniment del
projecte de dinamització, caldria que aquesta Corporació efectués un pagament a
compte a l’Ajuntament de Castellet a la Gornal durant el mes de juny de cada exercici
de vigència del conveni, per import de 1.600,00 euros.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix al pacte tercer del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellet i la Gornal,
Font-rubí i Pontons per a finançar el projecte de dinamització de la gent gran per al
període 2016/2019 i 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 liquidació provisional de les despeses derivades del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellet i la Gornal,
Font-rubí i Pontons, efectuada pels serveis econòmics de l’Ajuntament de Font-rubí,
corresponent a l’exercici 2016, que ascendeix a 3.069,72 euros.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 3.069,92 i ordenar el pagament amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 231.46200.
Tercer.- Autoritzar un pagament a compte de la liquidació definitiva de les despeses
derivades del conveni de dinamització de la gent gran, a favor de l’Ajuntament de
Castellet i la Gornal, durant el mes de juny, per import de 1.600,00 euros, fins que
finalitzi la vigència del conveni subscrit.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i comunicar-ho als
serveis econòmics de la Corporació, als efectes oportuns.
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Xavier Lluch i Llopart
Alcalde - president
Font-rubí, 12 de desembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 24/2016.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la relació de factures núm. 24/2016, de data 13 de desembre de 2016, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 16.920,52 euros
(setze mil nou-cents vint euros amb cinquanta-dos cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 12 de desembre 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. 24/2016, de data 13 de desembre de
2016, preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
16.920,52 euros (setze mil nou-cents vint euros amb cinquanta-dos cèntims).
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.
Sebastià Moya i Arenas,
Regidor d’Hisenda
Font-rubí, 12 de desembre de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINTÈ.- 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 21:27 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.

