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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20 DE MARÇ DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 20 de març de 2018 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 20:34 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 municipals.
Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una instal·lació
municipal.
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5. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 14/2012.
6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 59/2013.
7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 13/2015.
8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 19/2016.
9. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 54/2016.
10. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la comunicació
prèvia exp. núm. 21/2017.
11. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la comunicació
prèvia exp. núm. 23/2017.
12. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. A. J. B. del servei de teleassistència, en la
modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
13. Proposta de renovació de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, a la Sra. M. M. S.
14. Proposta d’aprovació de les despeses derivades del Conveni entre l’Ajuntament
de Font-rubí i la Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu de Font-rubí, exercici 2017.
15. Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva 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 2017.
16. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 06/2018.
17. 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 6 de març
de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
les declara aprovades 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 CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és del següent tenor literal:
“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
M. O. R.
F. R. G.
A. C. S.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Casament
Civil

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

16/03/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

07/04//2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

21/05/2018

Sala de Plens

220,00 €

0€

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 davant d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vist que la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 va aprovar al punt
cinquè la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

J. T. S.

Festa
particular

9/03/2018

Cal Cintet

110,00 €

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 següent fiança dipositada en concepte d’ús del local de
Cal Cintet:
Peticionari

Fiança

J. T. S.

50,00 €

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 14/2012.
La proposta presentada és la següent:

DE

L’AVAL
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“Atès que, en data 16 d’octubre de 2012, la Junta de Govern Local va atorgar al
CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 14/2012) per realitzar
les obres consistents en la construcció d’un edifici per nau tova, bancals, suports de
dipòsits i urbanització exterior a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri
l’Alzinar núm. 18 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 4.846,00€, el qual va ser ingressat al compte
corrent de la Corporació en data 19 de desembre de 2012.
Atès que, en data 2 d’agost de 2017 i amb número de registre d’entrada 960, la Sra. M.
R. V., en nom i representació de CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. ha presentat instància
en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència d’obres 14/2012, ja que les obres
han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 13 de març de 2018, 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 16 d’octubre de 2012, es
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 4.846,00 €.
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 a CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. de l’aval dipositat en
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 4.846,00 €, corresponent a
l’expedient de llicència d’obres núm. 14/2012.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 59/2013.

AVALS
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La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, en data 14 de gener i 11 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local va
atorgar al Sr. A. M. M. la llicència d’obres municipal (exp. 59/2013) per realitzar les
obres consistents en la legalització de la fosa sèptica, construcció d’una vorera i fer una
tanca a la finca situada al barri Grabuac i la Fanga núm. 49 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 13 de febrer de 2014.
Atès que, en data 24 de novembre de 2017 i amb número de registre d’entrada 1745, el
Sr. A. M. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la
llicència d’obres 59/2013, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 6 de març de 2018, 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 14 de gener i 11 de
febrer de 2014, es 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. A. M. M. de l’aval dipositat 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.
59/2013.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 13/2015.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 2 de juny de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al CELLER
JOSEP PIÑOL, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 13/2015) per realitzar les obres
consistents en fer un moviment de terres i construir unes bancades per uns dipòsits a la
finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Fontrubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 1.549,21 € 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 25 de juny de 2015.
Atès que, en data 2 d’agost de 2017 i amb número de registre d’entrada 963, la Sra. M.
R. V., en nom i representació de CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. ha presentat instància
en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència d’obres 13/2015, ja que les obres
han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 13 de març de 2018, 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 2 de juny de 2015, es
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 1.549,21 € 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 a CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. de l’aval dipositat en
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 1.549,21 € i de fiança de
residus de la construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a
l’expedient de llicència d’obres núm. 13/2015.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 19/2016.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 14 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al CELLER
JOSEP PIÑOL, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 19/2016) per realitzar les obres
consistents en canviar els dipòsits aeris, enderroc de bancades existents per unes de
noves i arrebossat de parets a la finca anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri
l’Alzinar núm. 18 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 28 de juny de 2016.
Atès que, en data 2 d’agost de 2017 i amb número de registre d’entrada 961, la Sra. M.
R. V., en nom i representació de CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. ha presentat instància
en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència d’obres 19/2016, ja que les obres
han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 13 de març de 2018, 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 14 de juny de 2016, es
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 a CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. de l’aval dipositat en
concepte de garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de
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residus de la construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a
l’expedient de llicència d’obres núm. 19/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
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. 54/2016.

AVALS

La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
“Atès que, en data 30 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a la Sra.
M. S. G. la llicència d’obres municipal (exp. 54/2016) per realitzar les obres consistents
en la reparació de part de la coberta enfonsada i part del forjat de la planta primera de
l’habitatge anomenat Cal Vicenç Geroni del barri Santa Maria de Bellver núm. 67 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 6 de juny de 2017.
Atès que, en data 28 de setembre de 2017 i amb número de registre d’entrada 1351, la
Sra. G. C., en representació de la Sra. M. S. G. ha presentat instància en que sol·licita
la devolució dels avals de la llicència d’obres 54/2016, ja que les obres han estat
acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 6 de març de 2018, 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 30 de maig de 2016, es
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 a la Sra. M. S. G. de l’aval dipositat 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. 54/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics
municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 21/2017.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 7 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 21/2017) presentada pel Sr.
F. D. R., per realitzar les obres consistents en reparar una tanca existent que està a
punt de caure, a la finca situada al carrer la Noguera núm. 26 de la urbanització de Can
Castellví del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat 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 12 de gener de 2018.
Atès que en data 19 de gener de 2018 i amb número de registre d’entrada 105, el Sr. F.
D. R. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació
prèvia 21/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 6 de març de 2018, 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 7 de novembre de 2017,
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el
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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. F. D. R. de l’aval dipositat 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 comunicació prèvia
núm. 21/2017.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 23/2017.

AVALS

La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu literalment:
“Atès que, en data 7 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 23/2017) presentada pel Sr.
J. G. C., per realitzar les obres consistents en canviar la tanca metàl·lica i anivellar el
mur de la finca situada al carrer Sant Isidre núm. 9 del nucli urbà de Guardiola de Fontrubí, al municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat 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 de febrer de 2018.
Atès que en data 20 de febrer de 2018 i amb número de registre d’entrada 299, el Sr. J.
G. C. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació
prèvia 23/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 6 de març de 2018, en el
qual informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
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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 7 de novembre de 2017,
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € 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. C. de l’aval dipositat 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 comunicació prèvia
núm. 23/2017.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. A. J. B. DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“En data 12 de març de 2018 i NRE 405, el Sr. A. J. B. 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 12
de març de 2018, en el qual informa que el Sr. A. J. B. 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:

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Primer.- Donar d’alta al Sr. A. J. B. 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 12 de març de
2018.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A
MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR, A LA Sra. M.
M. S.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 14 de març de 2018, la Sra. M. M. S. ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Font-rubí la renovació de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la modalitat de
titular no conductor, expedient núm. 08085/201800004/5244Z que té caducada.
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 5 de març de 2018,
on proposa que es renovi a la Sra. M. M. S. la targeta d’aparcament per a minusvàlids,
exp. núm. 08085/2018/00004/5244Z amb data de caducitat 05/03/2020, 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 la renovació a la Sra. M. M. S. de la targeta d’aparcament per a
minusvàlids, exp. núm. 08085/2018/00004/5244Z amb data de caducitat 05/03/2020, en
la modalitat de titular no conductor,
Segon.- Notificar el present acord a la interessada.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes
oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DEL
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA PARRÒQUIA DE SANT
PERE I SANT FELIU DE FONT-RUBÍ, EXERCICI 2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que literalment es transcriu a
continuació:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 5 de maig de 2015, va
aprovar el corresponent Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i la Parròquia de Sant
Pere i Sant Feliu de Font-rubí per a la “Cessió d’ús del campanar per a la instal·lació
d’una antena per al servei de banda ampla que garanteixi la cobertura d’accés a
Internet als veïns de l’Avellà i de Font-rubí”.
Vist que en el Pacte tercer del Conveni s’estableix que l’Ajuntament es farà càrrec de
les despeses del subministrament de l’enllumenat de l’Església Parroquial.
Atès que aquestes despeses durant l’any 2017 ascendeixen a la quantitat de 248,97
euros, d’acord amb la documentació presentada per la Parròquia, en data 21 de febrer
de 2018, mitjançant escrit amb Registre d’Entrada núm. 315.
Atès que en el Pressupost de la Corporació existeix consignació pressupostària, en la
partida 491.48046, per a atendre les obligacions econòmiques d’aquesta actuació.
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 la despesa de 248,97 euros a favor de la Parròquia de Sant Pere i
Sant Feliu de Font-rubí, en concepte de les despeses de subministrament de
l’enllumenat de la Parròquia durant l’exercici 2017, en virtut del Conveni signat, així
com ordenar el pagament corresponent.
Segon.- Comunicar aquests acords als interessats i als serveis econòmics de la
Corporació, als efectes oportuns.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 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 2017.
La proposta presentada 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.
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal de data 1 de març de 2018 (NRE
394 de data 8/03/18), comunicant la liquidació definitiva de la despesa de l’exercici
2017 de l’esmentat conveni, que ascendeix a 3.199,50 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, i que en data 30 de juny de 2017
s’ha realitzat la corresponent transferència bancària per aquest import.
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:
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Primer.- Aprovar la liquidació definitiva 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 per l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i pels serveis
econòmica d’aquest Corporació, corresponent a l’exercici 2017, que ascendeix a
1.599,50 euros.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 1.599,50 euros 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.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
06/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“Vista la relació de factures núm. 06/2018, de data 20 de març de 2018, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 17.793,47 euros
(disset mil set-cents noranta-tres euros amb quaranta-set cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 15 de març de 2018.
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. 06/2018, de data 20 de març de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
17.793,47 euros (disset mil set-cents noranta-tres euros amb quaranta-set cèntims),
numerada amb els números del F/2018/205 al A/2018/5, que s’inicia amb la factura
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núm. TA5S90105591 de data 19/02/2018, emesa per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA
per import de 50,14 euros, i finalitza amb l’abonament núm. FR 805364 de data
28/02/2018, emès per HIDRO TARRACO, SA per import de 80,26 euros.
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.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals),
en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de
membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, dos punts que
no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tractin en
aquesta sessió. Es tracta de dues propostes relacionades amb la contractació de
serveis per a la celebració del XXè. Cicle Cava Jazz.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els dos nous punts en l’ordre
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin.

DISSETÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEI
DE SONORITZACIÓ DE TRES ACTUACIONS DEL XXè. CICLE CAVA JAZZ DE
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei de
sonorització de tres actuacions que es duran a terme dins del XXè. Cicle de Cava Jazz
els dies 24 de març, 14 d’abril i 12 de maig d’enguany, d’acord amb l’informe emès per
la Regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 19 de març de 2018.
Atès que la contractació de serveis per part d’una administració local es troba regulada
als articles 17, 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic; i que la contractació d’un subministrament, com és un equip de so, es
troba regulada en els articles 16, 298 i següents de l’esmentada Llei.
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
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Vista l’oferta presentada pel Sr. A. R. S., ART EN VIU, pel que fa al subministrament
d’un equip de so, que inclou el muntatge i desmuntatge, transport, un tècnic de so i un
tècnic auxiliar, que ascendeix a 450,00 euros més IVA per a cada actuació, el que
suposa una despesa de 1.350,00 euros i 283,50 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic 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.- Contractar amb A. R. S., ART EN VIU, el subministrament d’un equip de so i el
servei de muntatge i desmuntatge, transport, un tècnic de so i un tècnic auxiliar per a
tres actuacions del XXè. Cicle Cava Jazz de Guardiola de Font-rubí, per un import total
de 1.350,00 euros més 283,50 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 1.633,50 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DIVUITÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESPECTACLE DE
TRES GRUPS MUSICALS PER AL XXè. CICLE CAVA JAZZ DE GUARDIOLA DE
FONT-RUBÍ.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei d’actuació
del següents tres grups musicals per al XXè. Cicle de Cava Jazz els dies 24 de març,
14 d’abril i 12 de maig d’enguany, d’acord amb l’informe emès per la Regidora de
Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament de data 19 de març de 2018:
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-

Monique Makon & The Soul Titoo’s;
Men in Swing I Laia Molins;
Dani Nel·lo, “Los Saxofonistas Salvajes”.

Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i
d’orquestres (CPV 92312120-8, 92312130-1 i 92312140-4) es troba regulada als
articles 25.1.a.1r i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; i qualificats com a contractes privats.
Però atès que els contractes privats es regiran, quant a llur preparació i adjudicació, en
defecte de normes específiques, per les seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I del
Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic amb
caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restant normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de
dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Quant als
seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat. Per tant, també
se’ls aplica la regulació dels contractes de serveis establerta als articles 17, 308 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Vist el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, sobre les contractes menors.
Vistes les següents ofertes presentades:
-

Grup Monique Makon & The Soul Titoo’s: 1.257,80 euros, IVA inclòs.
Grup Men in Swing i Laia Molins: 838,53 euros, IVA inclòs.
Grup Dani Nel·lo, “Los Saxofonistas Salvajes”: 2.096,33 euros, IVA inclòs.

Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 338.22609.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic 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 contractació de l’actuació del grup musical Monique Makon & The
Soul Titoo’s, amb l’empresa Taller de Músics Management, S.L. per al dia 24 de març
de 2018, amb un cost total 1.257,80 euros, IVA inclòs.
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Segon.- Aprovar la contractació de l’actuació del grup musical Men in Swing i Laia
Molins, amb M. R. A., per al dia 14 d’abril de 2018, amb un cost total 838,53 euros, IVA
inclòs.
Tercer.- Aprovar la contractació de l’actuació del grup musical Dani Nel·lo, “Los
Saxofonistas Salvajes”, amb l’empresa Buenritmo Producciones, S.L., per al dia 12 de
maig de 2018, amb un cost total 2.096,33 euros, IVA inclòs.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 4.192,66 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 338.22609.
Cinquè.- Notificar l’acord als interessats.
Sisè.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Setè.- Donar compte d’aquests contractes al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DINOVÈ.- 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 22:19 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.

