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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 DE JUNY DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 27 de juny de 2017 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família,
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i
Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr.
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:27 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions i de material municipals.
Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació
municipal.
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5. Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 7 del mòdul núm. 18 situat a Cal
Cintet.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 13/2017.
7. Comunicació prèvia d’inici de l’activitat d’explotació ramadera, Permís municipal
ambiental exp. ACT-2017/01.
8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu
2017.
9. Proposta de sol·licitud de subvenció al Departament de Governació,
Administracions Públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya per a
invertir en camins públics locals per al període 2018-2020.
10. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Associació de gent gran de Font-rubí i aprovació del conveni regulador.
11. Proposta d’aprovació de la liquidació i devolució de la garantia del contracte de
les obres de “Renovació de la xarxa de distribució d’aigua de Font-rubí, trams
l’Alzinar i de les Cases Noves (des de Santa Maria de Bellver)” al terme
municipal de Font-rubí.
12. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 13/2017.
13. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de juny
de 2017, 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 I DE MATERIAL
MUNICIPALS.
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La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i de
material municipal 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 les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen
a l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.

ANNEX
Peticionari
F. O. R.
M. C. S.
M. A. B. S.
R. R. S.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Casament
Civil
Festa
particular

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

23/06/2017

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

03/07/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

02/09/2017

Sala de Plens

110,00 €

0,00 €

24/06/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment:
“Vist que en la Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2017 va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús d'instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

A. S.

Festa
particular

16/06/2017

Local Cal Cintet

Taxa
110,00 €

Fiança
50,00 €

Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús s’ha comprovat que el local de
Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del reglament.
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús.
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.- Procedir al retorn de la fiança dipositada en concepte d’ús del local de Cal
Cintet:
Peticionari
A. S.

Fiança
50,00 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 7 DEL MÒDUL NÚM.
18 SITUAT A CAL CINTET.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J. V. A., en data 20 de juny de 2017 i amb núm. de
registre d’entrada 613, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al
mòdul de Cal Cintet.
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 del següent ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 7 de propietat municipal al mòdul número 18
instal·lat a Cal Cintet, al Sr. J. V. A.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord a l’ interessat.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
13/2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. M. T. D., en data 15 de
juny de 2017 i amb núm. de RE 602, per tal realitzar les obres consistents en obrir una
rasa per connexió al clavegueram, al camí de Llitrà, número 11, del nucli urbà de
Grabuac al terme municipal de Font-rubí i segons referència Cadastral
35406CF889N0001JL.
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Vist l’informe de data 21 de juny de 2017 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. 13/2017,
presentada pel Sr. M. T. D. per tal realitzar les obres consistents en obrir una rasa per
connexió al clavegueram, al camí de Llitrà, número 11, del nucli urbà de Grabuac, al
terme municipal de Font-rubí.
Però condicionada a:
-

-

-

-

-

Caldrà garantir la correcta senyalització, la seguretat dels vianants i del tràfic rodat. En cas
que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o vianants,
caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions dels serveis
tècnics d’aquest Ajuntament. Es senyalitzaran, es protegiran les obres i s’il·luminaran en
hores nocturnes. Prèviament caldrà haver entrat escrit a les oficines municipals comunicant
els dies d’ocupació de via pública, on caldrà sol·licitar-ho com a mínim amb una setmana
d’antelació.
Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores
de serveis que puguin ser afectats per les obres, adoptant les precaucions necessàries en
cas que existeixin altres serveis.
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.
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.
I no es podrà connectar el col·lector de l’habitatge a cap pou de registre de la xarxa de
clavegueram públic. Abans de tapar la rasa, caldrà sol·licitar inspecció per part dels serveis
tècnics de l’ajuntament.
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Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.480,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 1.480,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 38,48 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 83,48 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 120,00 € (mínim)
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € (mínim)
*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. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el
residu de construcció i demolició i el número de llicència d’obres.
Segons el punt 1.a, de l’article 6è. Quota tributària de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM.9 – TAXA PEL
SERVEI DE CLAVEGUERAM de l’any 2017, caldrà abonar la quantitat de 231,00 €, corresponent a la
concessió de la llicència o autorització de presa a la taxa de clavegueres

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ
RAMADERA, PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL EXP. ACT-2017/01.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“EXPEDIENT ACT-2017/01. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ACTIVITAT AMBIENTAL:
EXPLOTACIÓ RAMADERA. INTERESSAT: F. D. L. EMPLAÇAMENT: PARCEL·LES
61 I 91 DEL POLÍGON 14 AL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ
Antecedents del fet
El dia 30 de març de 2017, amb registre d’entrada 276, s’ha formulat per part del Sr. F.
D. L. comunicació prèvia, expedient número 2017/01, amb responsabilitat tècnica
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relativa a una activitat d’explotació ramadera ovina i caprina, al local situat a les
parcel·les 61 i 91 del polígon 14 al municipi de Font-rubí.
Un cop revisada la documentació, s’ha verificat que la comunicació es pot considerar
formalitzada ja que s’han aportat tots els documents que es requereixen per l’inici de
l’activitat, per la qual cosa, en data 12 de juny de 2017, l’enginyer municipal emet
informe favorable a la comunicació prèvia.
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 i control ambiental de les
activitats, per raó de la seva naturalesa i sense perjudici de la necessitat d’obtenir
prèviament les autoritzacions sectorials o específiques, si s’escau.
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 planejament 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 planejament 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 35/2015, de 19 de juny.
En virtut dels fets i fonaments exposats, es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat d’explotació ramadera ovina
i caprina, expedient número 2017/01, a nom del Sr. F. D. L., subjecta al règim de
comunicació prèvia –Annex III (llei 20/2009)-, ubicada al local situat a les parcel·les 61 i
91 del polígon 14 al municipi de Font-rubí.
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades que
ascendeix a 280, 00 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la
Taxa per tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats
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amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de
fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.
Tercer.- Notificar el present acord als possibles interessats/des.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport per als nens i nenes d’entre 3
i 17 anys durant el període estival, organitzant el Casal d’Estiu 2017, dedicant-se
principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb altres activitats
poliesportives per tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les
vacances.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a
objectiu organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el
suport necessari a tots els municipis que l’integren.
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre les dues entitats que té per objecte
regular les condicions en què es concretarà aquesta col·laboració i que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
REUNITS:
D’una banda, la senyora A. D. R., president del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu nom i
representació.
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I de l’altra, el senyor Xavier Lluch i Llopart, alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí i el Sr. Fèlix
Tutusaus i Galimany, regidor responsable del les activitats dels/les nens/es i joves de l’Ajuntament de
Font-rubí.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEM:
Primer. Que l’Ajuntament de Font-rubí vol fomentar l’esport aquest estiu, pels nens i nenes de 3 a 17
anys.
Segon. Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els
municipis que l’integren.
Tercer. Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza un CASAL ESPORTIU per aquest estiu 2017, dedicantse principalment a activitats esportives i de lleure i complementant amb altres activitats poliesportives per
tal de dinamitzar l’esport i afavorir l’activitat lúdica durant les vacances. El Consell Esportiu de l'Alt
Penedès està en condicions de proporcionar els monitors/es necessaris per aquesta activitat a fi de
realitzar les tasques previstes.
Quart. Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa.
ACORDEM:
Primer. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès es farà càrrec del bon funcionament d’aquest CASAL i
proporcionarà els serveis de 8 monitors titulats necessaris per la quantitat de nens/es inscrits. Així
mateix, s’encarregarà de preparar i realitzar les activitats d’aquest casal, incloses les sortides, i del
material per realitzar les activitats esportives.
Segon. Aquest Casal Lúdic-Esportiu estarà en servei del dia 26 de juny al 28 de juliol del 2017 de dilluns
a divendres, amb una dedicació de 6,30 hores de mitjana diària, que inclou les sortides, una travessa i la
sortida jove. En cas de necessitat es podrà canviar algun dia i, així mateix, amb previ acord d’ambdues
parts, es podran augmentar les hores de dedicació i el nombre de monitors.
Tercer. L’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès la quantitat total de
12.836€, dividit en dues parts, una primera de 1.000€ en l’aprovació del conveni i la resta d’11.836€ el
dia 25 de juliol, realitzant un ingrés al número de compte corrent del Consell Esportiu.
nº ES85-0081-0046-1700-0158-6762.
Quart. La vigència d’aquest conveni durarà del 26 de juny al 28 de juliol de 2017.
Cinquè. Serà causa de rescissió d’aquest conveni l’incompliment per qualsevol de les dues parts de les
obligacions derivades de les clàusules anteriors.
Sisè. Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona.
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I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més
avall.
Vilafranca del Penedès, juny de 2017.

A. D. R.
President del Consell Esportiu de l'Alt Penedès

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí
Fèlix Tutusaus Galimany
Regidor d’esports de l’Ajuntament 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 (publicada al BOPB de data 6 de
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès
i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització del casal d’estiu 2017.
Segon.- Facultar a l’Alcalde i al Regidor d’Esports per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la signatura del present Conveni per un import
de 12.836,00 euros.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
Fèlix Tutusaus i Galimany,
Regidor d’Esports
Font-rubí, 19 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A INVERTIR EN CAMINS PÚBLICS LOCALS
PER AL PERÍODE 2018-2020 .
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
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“Vista la Resolució CAH/1342/2017, de 7 de juny, del departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fa
pública la convocatòria de la línea de subvencions per a inversions en camins públics
locals per al període 2018-2020.
Atès que el municipi de Font-rubí compta amb un gran nombre de camins que discorren
en sòl no urbanitzable i que van unint la gran majoria dels habitatges disseminats, una
part des quals ja s’han asfaltat, però encara n’hi ha que estan sense asfaltar, alguns
amb graves i altres únicament amb la base del camí adequada pel trànsit de la zona.
Vist que una de les condicions que requereix el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge per a poder sol·licitar l’esmentada subvenció és
la certificació de l’acord de l’òrgan competent aprovant la seva sol·licitud.
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.- Aprovar la presentació de sol·licitud de subvenció al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a
inversions en camins públics locals per al període 2018-2020
SEGON.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a la sol·licitud i
trametre-la al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tota la documentació necessària per la
tramesa i, si escau, justificació de la subvenció.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 22 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER
CONCESSIÓ DIRECTA A “L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE FONT-RUBÍ” I
APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la petició formulada per l’ ”Associació de Gent Gran de Font-rubí” per tal que li
sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que
desenvoluparà aquesta entitat durant tot l’any 2017,
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),
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per
acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de data 29 de maig de
2017 (en endavant l’Ordenança),
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16. 3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i la
seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS,
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes
a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la
concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
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 (publicada al BOPB de data 6 de
juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat
“Associació de Gent Gran de Font-rubí”, amb CIF G-61283040, per un import de DOS
MIL CINC CENTS EUROS (2.500,00 €), destinada a promoure i fomentar la vida activa
de la gent gran organitzant sortides, cursos, xerrades i tallers, entre d’altres, d’acord
amb les prescripcions contingudes en el Títol II de l’Ordenança General de
Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de
la qual és el següent:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
I “L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE FONT-RUBÍ”
PER L’ANY 2017 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
REUNITS
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant en
nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de l’ajuntament, núm.
1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb l’acord de la Junta de
Govern de data ............................................................................., assistit per la secretària - interventora de
l’ajuntament, Sra. Eva Puig Pérez.
I de l’altra, la Sra. M. Ll. V., major d’edat, actuant com a presidenta de “l’Associació de Gent Gran de Fontrubí”, amb CIF G61283040, amb domicili a efectes de notificació a l’avinguda Catalunya núm. 45, de
Guardiola de Font-rubí (08736),

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat Associació de Gent Gran de Font-rubí va presentar, en data 5 de juny de 2017 i NRE 535,
instància sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que
ha de suportar aquesta entitat durant l’exercici 2017, per tal de poder realitzar els seus objectius.
II. Que l’Associació de Gent Gran de Font-rubí és una entitat activa formada per vuit membres voluntaris,
que treballa entre d’altres activitats en el foment de la vida activa de la gent gran al municipi, organitzant
sortides, excursions, cursos (català i informàtica), xerrades, tallers i d’altres activitats (Campionat del Truc,
Dinar del soci...), per promoure l’autonomia de la gent gran així com la millora de la qualitat de vida, les
relacions socials, el respecte i la convivència.
Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat
exposada.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data
.....................................................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
conveni, que es regirà pels següents:

PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb el “l’Associació de
Gent Gran de Font-rubí” en l’execució del projecte/activitat següent: treball pel foment de la vida activa de la
gent gran al municipi, millora de la qualitat de vida i de les relacions socials.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “l’Associació de Gent Gran de Font-rubí” amb un import de DOS
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MIL CINC CENTS EUROS (2.500,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als
punts anteriors.
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2017.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim el
dia 31 de març de 2018, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2017.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- 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.
2.- El/la beneficiari/ària d’una 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- 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
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- 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.
2.- 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 del projecte/activitat a desenvolupar.
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Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2017. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí a
....................................................................................
Xavier Lluch Llopart
Alcalde – president
Ajuntament de Font-rubí

M. Ll. V.
Presidenta de “l’Associació de Gent
Gran de Font-rubí”

Eva Puig Pérez
Secretària – interventora
Ajuntament de Font-rubí”

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CINC CENTS
EUROS (2.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació 231.48005 del pressupost de l’exercici
2017, per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’”Associació de Gent Gran de Font-rubí”.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.
Font-rubí, 23 de juny de 2017
El regidor de gent gran,
Lluís Ortega i Rey”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA
GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE “RENOVACIÓ DE
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA DE FONT-RUBÍ, TRAMS L’ALZINAR I DE
LES CASES NOVES (DES DE SANTA MARIA DE BELLVER)” AL TERME
MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ.
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La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“1.- En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va elevar a definitiva
l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de les obres de renovació de la
xarxa de distribució d’aigua de Font-rubí, trams l’Alzinar i de les Cases Noves (des de
Santa Maria de Bellver), al terme municipal de Font-rubí a CONSTRUCCIONS F.
MUNNÉ, SA. per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.
2.- En data 17 de juliol de 2014, CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA. va constituir la
garantia definitiva per un import de 4.984,24 euros per a respondre del referit contracte.
3.- En data 27 d’abril de 2015 es va signar l’Acta de recepció de les obres pels
representants de l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària del contracte i es va iniciar el
termini de garantia de les obres de 2 anys.
4.- En data 28 de febrer de 2017 i amb número de registre d’entrada 176, el Sr. F. M.,
en representació de CONSTRUCCIONS F MUNNÉ S.A., ha presentat instància en que
sol·licita la devolució de l’aval de l’esmentada obra, ja que ha finalitzat el termini de
garantia de dos anys.
5.- En data 3 de maig de 2017, l’arquitecta municipal i l’enginyer assessor han emès un
informe, en el qual conclouen que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que
les obres executades es troben en bon estat de conservació i que, per tant, no hi ha
cap inconvenient per a procedir a la devolució de l’aval dipositat.
FONAMENTS DE DRET
1.- L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la
devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2.- De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat
del contractista.
3.- L’article 235.3 del TRLCSP i l’art. 169 del Reial decret 1098/2011, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes, preveu la liquidació dels
contractes.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

4. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències.
En conseqüència, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del contracte de les de les obres de “Renovació de la
xarxa de distribució d’aigua de Font-rubí, trams l’Alzinar i de les Cases Noves (des de
Santa Maria de Bellver)”, per un import de ZERO euros.
SEGON.- Aprovar la devolució a l'empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S. A. de la
garantia definitiva del contracte de les obres de “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua de Font-rubí, trams l’Alzinar i de les Cases Noves (des de Santa Maria de
Bellver)”, d’un import de QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (4.984,24 euros), constituïda segons Carta de
Pagament de data 21 de juliol de 2014, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
d’aquesta Corporació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
TERCER.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
QUART.- Comunicar-ho als Serveis econòmics de la Corporació.
Font-rubí, 23 de juny de 2017
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 13/2017.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“Vista la relació de factures núm. 13/2017, de data 27 de juny de 2017, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 5.899,30 euros (cinc
mil vuit-cents noranta-nou euros amb trenta cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 26 de juny de 2017.
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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. 13/2017, de data 27 de juny de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
5.899,30 euros (cinc mil vuit-cents noranta-nou euros amb trenta 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, 26 de juny de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- 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 21:21 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.

