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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE JULIOL DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 25 de juliol 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 21:55 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals.
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4. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, al Sr. J. Ll. T.
5. Proposta d’aprovació de la baixa dels Srs. R. C. T. i A. B. P. del servei de
teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor
Televida.
6. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. P. B. V. del servei de teleassistència, en la
modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
sociosanitaris.
7. Proposta d’autorització a la Societat de Caçadors de Font-rubí per al tancament
temporal d’alguns camins de titularitat pública durant la temporada de caça
2017/2018.
8. Proposta d’ampliació de llicència i de devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 10/2017.
9. Proposta de denegació de la declaració d’innecessarietat de llicència en règim
de divisió horitzontal d’una finca situada en sòl no urbanitzable, exp. núm.
14/2017.
10. Proposta de modificació del Pla d’ocupació 2017/2018 de Font-rubí de foment de
l’ocupació local.
11. Proposta d’aprovació del preu públic per la realització de l’activitat de futbol sala,
categoria infantil.
12. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració del Conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a
l’execució de l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat amb Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020).
13. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 15/2017.
14. 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 11de juliol
de 2017, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
la declara aprovada per unanimitat.
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SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada per la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar 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
J. G. C.
J. Q. G.
S. J. B.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Casament
civil

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

21/06/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

07/08/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

26/08/2017

Sala de Plens

110,00 €

0,00€
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT PER A
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, AL Sr. J. LL. T.
La proposta sotmesa a la consideració d ela Junta de Govern és la que tot seguit es
transcriu literalment:
“Atès que, en data 13 de juliol de 2017, el Sr. J. Ll. T. ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Font-rubí l’atorgament de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat de
titular no conductor.
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 17 de juliol de 2017,
on proposa que es concedeixi al Sr. J. Ll. T. la targeta d’aparcament per a minusvàlids
exp. núm. 08085/2017/00003/4529N en la modalitat de titular no conductor, atès que
reuneix tots els requisits exigits per la normativa d’aplicació.
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per
a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de
les persones amb mobilitat reduïda.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Concedir al Sr. J. Ll. T. la targeta d’aparcament per a minusvàlids exp. núm.
08085/2017/00003/4529N, en la modalitat de titular no conductor,
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes
oportuns.
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DELS SRS. R. C. T. I A. B. P.
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la es transcriu literalment:
“En data 13 de juliol de 2017 i NRE 792 el Sr. M. G. C., en representació dels seus
tiets, ha sol·licitat en aquesta Corporació la baixa del servei de teleassistència de què
disposaven, atès l’ingrés en una residència d’ambdós usuaris.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 8
de maig de 2017, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar de baixa als Srs. R. C. T. i A. B. P. del servei de teleassistència, en la
modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida, d’acord amb l’informe
emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 8 de maig de
2017.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
L’Alcalde - president
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 19 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. P. B. V. DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
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“En data 3 de juliol de 2017 i NRE 700 el Sr. P. B. V. ha sol·licitat en aquesta
Corporació el servei de teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 10
de juliol de 2017, en el qual informa que el Sr. P. B. V. reuneix tots i cadascun dels
requisits per accedir al servei de teleassistència en la modalitat Bàsica de la Diputació
de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta al Sr. P. B. V. del servei de teleassistència en la modalitat bàsica
de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris, atès
que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb l’informe
emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 10 de juliol de
2017.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE FONTRUBÍ PER AL TANCAMENT TEMPORAL D’ALGUNS CAMINS DE TITULARITAT
PÚBLICA DURANT LA TEMPORADA DE CAÇA 2017/2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la instància presentada pel President de la Societat de Caçadors de Guardiola de
Font-rubí, en data 14 de juliol de 2017 i NRE 814, sol·licitant la corresponent
autorització del tancament de pistes i camins que corresponguin a l’àrea privada de
caça B-10.234, durant el període hàbil de caça 2017/2018 i durant el temps que duri la
pertinent batuda.
Atès que entre els mesos d’octubre de 2017 i de febrer de 2018 és la temporada de
caça, en la qual, entre d’altres activitats, es realitzen batudes de porc senglar.
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Atès que l’activitat de batuda del porc senglar s’ha de realitzar de forma respectuosa i
ordenada amb la resta d’usuaris de la natura.
Atès que per a la realització d’aquesta activitat de caça cal procedir al tancament
temporal d’alguns camins de titularitat pública, per tal que l’activitat sigui duta amb
seguretat de terceres persones o béns.
Vist el que preveu el Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa
d’aplicació, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar a la Societat de Caçadors de Guardiola de Font-rubí per al
tancament provisional d’alguns camins d’ús públic, durant la temporada de caça
2017/2018, per a dur a terme batudes de porc senglar, sota el compliment de les
següents condicions:
1) Caldrà senyalitzar el tancament temporal i la realització d’una cacera en tots els
accessos, amb senyals prou visibles que han d’ésser retirades al termini de la
cacera.
2) La instal·lació d’un sistema prou visible que travessi el camí, de banda a banda,
per tal que dificulti l’accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
3) La presència permanent, mentre duri la cacera, d’una persona que informi a la
resta de persones del tancament temporal i de la realització de la cacera, els
riscos, les condicions i les autoritzacions de l’Ajuntament i les possibles
alternatives existents per evitar transitar per la zona de cacera.
4) Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i és essencialment
revocable per raons d’interès públic.
Segon.- Comunicar el present acord a la Societat de Caçadors de Guardiola de Fontrubí.
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIA I DE DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 10/2017.
La proposta presentada és la següent:
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“Atès que, en data 19 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. R. G.
P. la comunicació prèvia municipal (exp. 10/2017) per realitzar les obres consistents en
la reforma del bany, canviant les rajoles i paviment i la banyera per un plat de dutxa a la
finca urbana situada al carrer Mn. Vicenç Marí s/n, al nucli de Guardiola de Font-rubí
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 21 d’abril de 2017.
Atès que en data 30 de juny de 2017 i amb número de registre d’entrada 694, el Sr. R.
G. P. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació
prèvia 10/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 12 de juliol de 2017, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que s’ha canviat la totalitat
del bany i no només les rajoles i la banyera per una dutxa i, per tant, una part de les
obres realitzades no es trobaven incloses a la sol·licitud i concessió de la llicència
atorgada.
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.- Legalitzar l’obra realitzada d’arranjament i canvi de la totalitat del bany referent
a la comunicació prèvia, expedient 10/2017 atorgada al Sr. R. G. P. per realitzar obres
a la finca urbana situada al carrer Mn. Vicenç Marí, s/n al nucli de Guardiola de Fontrubí del municipi de Font-rubí. L’increment es valora en aproximadament uns 1.200€ de
més respecte de l’import previst en la llicència d’obres sol·licitada i concedida.
Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs;
PRESSUPOST REVISAT: Increment de 1.200,00€ de més respecte del pressupost de la llicència
aprovada.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES (2,6%): 31,20€
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTRIQUES (0,6%, amb un mínim de 50,00€ - 5,00€ (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art. 6.2))= 45,00€.
PLACA: 0€
IMPORT CORRESPONENT IMPOST I TAXA; 76,20€
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Tercer.- Procedir, un cop liquidat l’ICIO i la Taxa de l’excés d’obra realitzada, a la
devolució del corresponent aval de l’obra dels serveis dipositat, el qual ascendia a la
quantitat mínima de 120,00€, així com la devolució de la fiança de residus de la
construcció i demolició per un import mínim de 150,00€.
Quart.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT
DE LLICÈNCIA EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL D’UNA FINCA EN SÒL
NO URBANITZABLE EXP. NÚM. 14/2017.
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de divisió en règim de propietat horitzontal a nom del Sr. E. E. E., en
data 2 de juny de 2017 i amb núm. de RE 521, per tal de poder dividir la finca situada
en sòl no urbanitzable anomenada Ca l’Esteve de la Teulera (Cal Mitjans), del barri de
Grabuac i la Fanga, núm. 37, del terme municipal de Font-rubí.
Vist que les entitats previstes d’acord amb l’escrit presentat són les següents:
- Untitat número u – habitatge situat a Font-rubí, de planta baixa i planta pis d’una
superfície construïda de 179 m2. (Coeficient: 50%)
- Entitat número dos – Habitatge situat a Font-rubí, de planta baixa i d’una
superfície construïda de 161 m2. (Coeficient: 50%)
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 8 de maig de 1991, va
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“...
2n. Indicar a l’ajuntament i a l’interessat que l’eficàcia de la concessió de la llicència per
part de l’ajuntament resta supeditada al fet que al Registre de la propietat
corresponent es faci constar la indivisibilitat de la finca, als efectes de l’article 140 del
Text Refós de la legislació vigent.”
Vist que, d’acord amb les vigents NNSS de planejament de Font-rubí, la finca es troba
ubicada en un sòl classificat com a sòl no urbanitzable i qualificat com a zona agrícola
de denominació d’origen Penedès, d’acord amb l’art.162.
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Vist que, d’acord amb el punt 2. Segregacions, del mateix article 162, no es permeten
divisions de finques que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de
conreu específica de reg o de secà, que determina el Decret 169/1983, de 12
d’abril, sobre Unitats mínimes de conreu. A Font-rubí, 3 ha. de secà i 1 ha. de
regadiu.
Vist l’informe desfavorable, de data 13 de juliol de 2017, emès per l’arquitecta municipal
que conclou el següent:
“S’INFORMA DESFAVORABLEMENT a la declaració d’innecessarietat de llicència per la
constitució d’un règim en propietat horitzontal de la finca situada en sòl no urbanitzable
anomenada Cal Mitjans, donat que la sol·licitud formulada no ve acompanyada de tota la
documentació prevista en l’art.31 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de protecció de la legalitat urbanística i tampoc dona compliment a cap dels requisits
exposats anteriorment.
Tanmateix, l’autorització per la construcció del segon habitatge, restava supeditada a la
indivisibilitat de la finca, d’acord amb el punt 2 de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió de 8 de maig de 1991.
A data d’avui, aquesta finca no forma part del Text refós del Pla Especial d’Urbanístic de la 1a
Fase del Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, document el qual preveu el
fet de poder realitzar un règim en propietat horitzontal en algunes finques en sòl no
urbanitzable. No obstant, la finca objecte d’aquest informe no donaria compliment a l’art.20 –
Divisió horitzontal, del mateix Text refós del Pla Especial d’Urbanístic de la 1a Fase del Catàleg
de masies i cases rurals del municipi de Font-rubí, ja que la superfície construïda total és
inferior a 450 m² (300 m² + 150 m²).

Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora de data 21 de juliol de 2017.
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.- Denegar la declaració d’innecessarietat de llicència per a la constitució d’un
règim en propietat horitzontal, expedient 14/2017, presentada pel Sr. E. E. E., de la
finca situada en sòl no urbanitzable anomenada Cal Mitjans, pels motius exposats en la
part expositiva d’aquest acord i en els informes de l’arquitecta municipal i de la
secretària-interventora.
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada amb indicació dels recursos
pertinents.
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Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ 2017/2018 DE
FONT-RUBÍ DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.
La proposta presentada és la següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017 va
aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018”, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de Fontrubí un ajut econòmic de 70.844,55 euros.
Atès que, en la Junta de Govern Local de 30 de maig de 2017, es va fer l’aprovació
inicial del Pla d’ocupació 2017/2018 elaborat per la Regidoria de Recursos Humans.
Atès que en aquest Pla d’Ocupació s’ha detectat un error en la remuneració assignada
a l’administratiu/va pels tràmits de la xarxa d’aigua, i que no s’havia detallat amb prou
claredat el sector de la població a qui l’Ajuntament pretén destinar aquesta plaça, que
és el de majors de 45 anys, la Regidoria de Recursos Humans ha procedit a modificar
l’esmentat Pla d’ocupació.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del Pla d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de Fontrubí, elaborat per la Regidoria de Recursos Humans.
Segon.- Publicar la modificació del Pla d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de Fontrubí a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Delegar en l’Alcaldia per q què adopti les resolucions necessàries sobre les
contractacions més urgents, si escau.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
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ANNEX
PLA D’OCUPACIÓ 2017/2018 DE FONT-RUBÍ DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
LOCAL (MODIFICACIÓ)
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017 va
aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018”, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a l’Ajuntament de Fontrubí un ajut econòmic de 70.844,55 euros.
El municipi de Font-rubí té certa població aturada i per tal de fomentar l’ocupació local, i
al mateix temps donar solució a la necessitat de l’Ajuntament de portar a terme
diferents contractacions temporals per a tasques concretes i suplències de vacances
del personal del consistori, té previst crear 6 llocs de treball de diferents categories
laborals:
- 2 auxiliars de serveis de piscina;
- 1 peó de manteniment;
- 1 auxiliar administratiu/va;
- 1 operari per a la xarxa d’aigua municipal;
- 1 administratiu/va pels tràmits administratius de la xarxa d’aigua municipal.
Per tal d’accedir a tots els llocs de treball caldrà que compleixin com a requisit obligatori
el següent:
- Aturat inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC) amb
anterioritat a la presentació de la instància així com els requisits específics que
s’indiquen per a cadascun d’ells. Si no es compleixen, es quedarà exclòs del procés
selectiu.
Majo93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 |
A continuació s’especifica els llocs de treball a cobrir:
1. Dos auxiliars de serveis de piscina.
La finalitat d’aquest servei és:
- Servei d’entrades i abonaments.
- Servei de bar.
- Neteja i manteniment de les instal·lacions.
2. Un/a auxiliar administratiu/va de suport.
Tasques a realitzar:
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Registrar i organitzar el servei de recepció d’entrades i/o sortides.
Atenció directe o telefònica.
Tasques de gestió d’arxiu.
Fotocòpies i escaneig de documentació.

3. Un peó de manteniment (brigada)
Funcions:
- Neteja viària del municipi i de les zones verdes.
- Tasques de peó d’obres.
- Tasques de manteniment amb la brigada municipal.
4. Un operari per a la xarxa d’aigua municipal.
Funcions:
- Tasques per a la instal·lació de les canonades d’aigua que configuren la
xarxa d’abastament.
- Realitzar tasques de reparació i manteniment de la xarxa (localització i
reparació de fuites, instal·lar i/o substituir comptadors,...).
5. Un/a administratiu/va pels tràmits administratius de la xarxa d’aigua
municipal.
Tasques:
- Atendre les reclamacions i averies, consultes, ... dels ciutadans.
- Tràmits d’alta, baixa i modificacions de les pòlisses.
- Comunicació i gestió amb l’Organisme de Gestió Tributària (OGT).
Les remuneracions de les diferents categories laborals són les següents:
2 auxiliars de serveis de piscina
(3 mesos el 2017 i 3 mesos el 2018)
1 auxiliar administratiu/va (5 h. diàries)
(3 mesos el 2018)
1 peó manteniment
(3 mesos el 2017 i 3 mesos el 2018)
1 operari per a la xarxa d’aigua municipal
(15 mesos)
1 administratiu/va pels tràmits de la xarxa d’aigua (4h.
diàries)
(16 mesos)

775,00 € bruts
mensuals
780,00 € bruts
mensuals
1.050,00 € bruts
mensuals
1.600,00 € bruts
mensuals
625,00 € bruts
mensuals
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Per a poder participar en les convocatòries per ocupar els llocs de treball abans
esmentats, els participants hauran de reunir els següents requisits:
• Dos auxiliars de serveis de piscina.
A) Requisits específics del lloc de treball:
- Disposar del títol de batxillerat;
- Disposar d’estudis en lleure;
- Experiència en llocs de treballs similars.
B) Mèrits i puntuació:
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 2 punts
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 8 punts
- Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts
• Un/a auxiliar administratiu/va de suport.
A) Requisits específics del lloc de treball:
- Disposar del títol de FP o superior;
- Dominar els programes informàtics habituals per a
administratives;
- Experiència com a administratiu/va o auxiliar administratiu/va.
B) Mèrits i puntuació:
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 2 punts
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 8 punts
- Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts

tasques

• Un peó de manteniment (brigada).
A) Requisits específics del lloc de treball:
- Experiència demostrable en el camp de la construcció, jardineria i similar.
- Ser usuari dels serveis socials municipals amb expedient actiu.
B) Mèrits i puntuació:
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 10 punts
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts
- Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts
• Un operari per a la xarxa d’aigua municipal.
A) Requisits específics del lloc de treball:
- Experiència demostrable en el sector.
- Disponibilitat horària, inclosos els caps de setmana.
- Disponibilitat de vehicle propi.
B) Mèrits i puntuació:
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts
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Entrevista avaluable pel tribunal: 10 punts

• Un/a administratiu/va pels tràmits de la xarxa d’aigua.
A) Requisits específics del lloc de treball:
- Disposar del títol mitjà de FP o equivalent;
- Dominar els programes informàtics habituals per a
administratives;
- Experiència com a administratiu/va o auxiliar administratiu/va.
B) Mèrits i puntuació:
- Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 1 punt
- Major de 45 anys: 8 punts
- Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts
- Entrevista avaluable pel tribunal: 6 punts

tasques

o Documentació a aportar:
- Currículum vitae
- Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG
- Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT DE FUTBOL SALA, CATEGORIA INFANTIL.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“La regidoria d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí, conjuntament amb el Consell
esportiu de l’Alt Penedès, ha organitzat i constituït un nou equip de futbol sala del
municipi, CLUB ESPORTIU FONT-RUBÍ, de categoria infantil, federat i que s’ha inscrit
a la Lliga de Tercera Divisió Infantil de Futbol Sala.
Per a fer front a les despeses d’entrenaments, partits, inscripcions i de gestió, cal
procedir al cobrament d’un preu públic als participants d’aquest equip, per un import
total de 380,00 euros per a la temporada 2017/2018, que es cobrarà en tres quotes:
150,00 euros al mes de juliol, 150,00 euros al mes d’octubre i 80,00 euros al mes de
desembre de 2017.
Per tot això, i de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de
juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia, es proposa l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de futbol
sala, dins el Club Esportiu Font-rubí, per a la temporada 2017/2018, categoria infantil,
per import de 380,00 euros.
Segon.- Aprovar els següents períodes de cobrament de l’esmentat preu públic:
- 1a quota: 150,00 euros, el 30 de juliol de 2017;
- 2a quota: 150,00 euros, el 30 d’octubre de 2017;
- 3a quota: 80,00 euros, el 30 de desembre de 2017.
Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis
econòmics, als efectes adients.
Fèlix Tutusaus Galimany
Regidor d’Esports
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ GO03-000864 “PENEDÈS 360°”,
COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
(PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020).
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es
transcriu:
“Atès que en data 14/03/2016 es va publicar al DOGC (núm. 7078) l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals (diputacions, consells comarcals i
ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya)
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i s’obria la convocatòria per la presentació de sol·licituds.
Atès que, el CONSELL COMARCAL, atesa la seva voluntat de participar en dita
convocatòria, va procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició
d’ens beneficiari, per via telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a l’efecte
(SIFECAT1420), d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la Direcció
General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de la documentació
complementària perceptiva, de conformitat amb les bases reguladores, havent estat

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

notificada en data 31 de maig de 2017 la resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, del
Departament de Governació, Obres Públiques i Habitatge per la qual es comunica
l’atorgament d’1.087.931,96 €.
Atès que, per la seva part, l’AJUNTAMENT DE FON-RUBÍ va mostrar la seva voluntat
de participar en la convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions (segons
consten relacionades a l’ANNEX 1 del Conveni adjunt a l’expedient), i havent acordat la
corporació l’aprovació de la documentació tècnica i l’atorgament de la corresponent
autorització al CONSELL COMARCAL per tal que pugui actuar sobre els terrenys i
immobles a efectes de l’execució de les actuacions contingudes en l’esmentat projecte.
Essent voluntat d’ambdues parts signants portar a terme l’execució del Projecte
cofinançat, i la seva gestió de forma efectiva i compromesa, han acordat l’atorgament
del Conveni adjunt a l’expedient per tal de regular tots aquells aspectes rellevants per a
la seva bona consecució, tant de l’execució de les actuacions com de l’obtenció del
cofinançament.
Vista la proposta de conveni elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès que
consta a l’expedient.
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 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 l’execució de l’operació GO03-000864
“PENEDÈS 360°”, cofinançat amb fons europeu de desenvolupament regional
(Programa operatiu FEDER 2014-2020).
Segon.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni.
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 21 de juliol de 2017”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 152017.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 15/2017, de data 25 de juliol de 2017, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 23.492,52 euros (vint-itres mil quatre-cents noranta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 21 de juliol de 2017.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern
Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 15/2017, de data 25 de juliol de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
23.492,52 euros (vint-i-tres mil quatre-cents noranta-dos 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, 21 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són
les 22:31 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.

