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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE JUNY DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 26 de juny 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 20:25 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’una instal·lació municipal.
Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
5. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres
exp. núm. 18/2016.
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6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la comunicació
prèvia exp. núm. 01/2018.
7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la comunicació
prèvia exp. núm. 02/2018.
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 09/2018.
9. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 10/2018.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 17/2018.
11. Proposta d’aprovació del projecte executiu visat de la llicència d’obres exp. núm.
04/2018.
12. Proposta d’aprovació del projecte executiu visat de la llicència d’obres exp. núm.
05/2018.
13. Proposta d’aprovació de la sol·licitud d’assumpció de la figura del delegat de
protecció de dades (DPD) per la Diputació de Barcelona.
14. Proposta d’acceptació del Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local de la Diputació de Barcelona.
15. Proposta d’aprovació de l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí al Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès, anualitat 2018.
16. Proposta d’aprovació de les fases A i D de despeses relacionades amb la Mostra
Vinòleum Font-rubí 2018.
17. Proposta de contractació de tres actuacions/activitats per a la Mostra Vinòleum
Font-rubí 2018.
18. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 13/2018.
19. 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 12 de juny
de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
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TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu
literalment:
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’una instal·lació municipal per
a l’organització d’una celebració que s’hi especifica, amb la documentació afegida que
hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de la instal·lació municipal que es relaciona a l’annex
d’aquest acord.
Segon.- Liquidar la taxes corresponent per a l’esmentada cessió, de conformitat amb el
que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

L. Ll. P.

Casament
civil

13/07/2018

Sala de Plens

110,00 €

0€

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vist que, en data 12 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
quart la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents cessions ja
s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

J. T. L.

festa
particular

09/06/2018

Local Cal Cintet

Taxa
110,00 €

Fiança
50,00 €
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A. T. S.

festa
particular

17/06/2018

Local Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Vist que en aquestes dues cessions, 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 les següents fiances dipositades en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari
J. T. L.
A. T. S.

Fiança
50,00 €
50,00 €

Segon.- Notificar el present acord als interessats 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 DE LA FIANÇA
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 18/2016.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al CELLER
JOSEP PIÑOL, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 18/2016) per realitzar les obres
consistents en acabar la construcció d’un edifici per nau tolva, bancals de formigó
armat, suports de dipòsit i obres d’urbanització 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 la corresponent
fiança de residus de l’obra per import de 550,00 €, el qual va ser ingressat al compte
corrent de la Corporació en data 7 de juny de 2016.
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Atès que, en data 6 de juny de 2018 i amb número de registre d’entrada 916, la Sra. M.
R. V. en representació del CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. ha presentat instància en que
sol·licita la devolució de la fiança de la llicència d’obres 18/2016, ja que les obres han
estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 12 de juny 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 17 de maig de 2016, es
proposa a la Corporació la devolució de la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 550,00 €.
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 CELLER JOSEP PIÑOL, S.A. de la fiança de residus
de la construcció i demolició per import de 550,00 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 18/2016.
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.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 01/2018.

AVALS

La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, en data 6 de març de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. J.
C. S. la llicència d’obres municipal (exp. 01/2018) per realitzar les obres consistents en
la reconstrucció d’un antic magatzem a la finca situada al barri l’Alzinar núm. 5 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 915,80 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 1.145,98 €, els quals van ser ingressats al compte corrent
de la Corporació en data 17 d’abril de 2018.
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Atès que, en data 31 de maig de 2018 i amb número de registre d’entrada 895, el Sr. J.
J. C. S. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 01/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 19 de juny 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 6 de març de 2018, es
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 915,80 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 1.145,98 €.
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. J. C. S. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 915,80 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 1.145,98 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 01/2018.
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.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 02/2018.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 3 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 02/2018) presentada pel Sr.
J. C. O., per realitzar les obres consistents en sanejar la canalització de la zona de la
piscina i després tornar-ho a enrajolar, a la finca situada al carrer Font-rubí núm. 10 del
nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, 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 26 d’abril de 2018.
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Atès que, en data 28 de maig de 2018 i amb número de RE 877, el Sr. J. C. O. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
02/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 19 de juny 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 3 d’abril de 2018, 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. C. O. 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. 02/2018.
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.
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
CPM 09/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. L. R. S., en data 7 de juny
de 2018 i amb núm. de registre 945, per tal de realitzar les obres consistents en reparar
la teulada de la finca anomenada Cal Sala, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, del
municipi de Font-rubí.
Vist l’informe de data 12 de juny de 2018 de l’arquitecte assessor 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.
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, 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. CPM 09/2018,
presentada pel Sr. L. R. S., per tal de realitzar les obres consistents en reparar la
teulada de la finca anomenada Cal Sala, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, del municipi
de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada
finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus
lliurats. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i
demolició i el número de llicència d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 3.980,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 3.980,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 103,48 €
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: 148,48 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà mínim): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
10/2018.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. J. A. S., en data 19 de
juny de 2018 i amb núm. de RE 995, per tal de realitzar les obres consistents en pintar
les parets exteriors de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, núm. 21 del nucli urbà
de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
7356702CF8875N0001BX.
Vist l’informe de data 19 de juny de 2018 de l’arquitecte assessor 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, 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. 10/2018,
presentada pel Sr. J. A. S., per tal realitzar les obres consistents en pintar les parets
exteriors de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, núm. 21 del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc.
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 haurà 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. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de 12 de
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-

novembre, pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
17/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. R. LL. B., en data 13 de
juny de 2018 i amb núm. de RE 958, per tal de realitzar les obres consistents en
canviar les rajoles de la vorera de davant la masia anomenada Cal Maioles i situada al
barri l’Alzinar, núm. 62-64 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
002226100CF88H0001HI.
Vist l’informe de data 19 de juny de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE
a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 21 de juny de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 17/2018, presentada per la Sra. R. LL. B.,
per tal de realitzar les obres consistents en canviar les rajoles de la vorera de davant la
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masia anomenada Cal Maioles i situada al barri l’Alzinar, núm. 62-64 del municipi de
Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Tanmateix, cal indicar
l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència
d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 525,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 525,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 13,65 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 50,00 € (MINIM)
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 75,65 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
Els membres de la Junta de Govern decideixen no sotmetre la proposta a votació,
deixar-la sobre la taula fins que tinguin més informació tècnica.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU VISAT DE LA
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 04/2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vist que, en data 17 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar al CELLER
JOSEP PIÑOL, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 04/2018) per realitzar les obres
consistents en la construcció d’un edifici per a ús de menjador i vestidors a la finca
anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí.
Vist que, en data 16 de maig de 2018 i núm. de RE 794, l’empresa Hèlix Arquitectes
Associats, S.L.P., en representació del CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., va aportar el
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projecte executiu visat juntament amb altra documentació necessària per iniciar les
obres.
Vist l’informe de data 12 de juny de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE
a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte executiu visat de la llicència d’obres núm. 04/2018,
presentada pel CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., per tal d’iniciar les obres consistents en
la construcció d’un edifici per a ús de menjador i vestidors a la finca anomenada Cal
Pep Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

-

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.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Previ a l’inici de les obres s’haurà d’aportar:
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-

Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
Que el promotor i el tècnic/s signin tota la documentació gràfica aportada.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU VISAT DE LA
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 05/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“Vist que, en data 17 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar al CELLER
JOSEP PIÑOL, S.A. la llicència d’obres municipal (exp. 05/2018) per realitzar les obres
consistents en la construcció d’un edifici per a ús d’oficines i laboratori a la finca
anomenada Cal Pep Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí.
Vist que, en data 16 de maig de 2018 i núm. de RE 793 i 795, l’empresa Hèlix
Arquitectes Associats, S.L.P., en representació del CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., va
aportar el projecte executiu visat juntament amb altra documentació necessària per
iniciar les obres.
Vist l’informe de data 12 de juny de 2018 de l’arquitecte assessor municipal FAVORABLE
a la llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les
Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la
Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte executiu visat de la llicència d’obres núm. 05/2018,
presentada pel CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., per tal d’iniciar les obres consistents en
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la construcció d’un edifici per a ús d’oficines i laboratori a la finca anomenada Cal Pep
Piñol i situada al barri l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- 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.
- Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Previ a l’inici de les obres s’haurà d’aportar:
-

Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
Que el promotor i el tècnic/s signin tota la documentació gràfica aportada.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ASSUMPCIÓ DE LA
FIGURA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que és d’aplicació des del 25
de maig d’enguany, estableix diverses mesures de responsabilitat activa per a les
organitzacions, entre les quals destaca la de designar un delegat de protecció de dades
(DPD).
Atès que, l’article 37.1 a) de l’RGPD estableix l’obligatorietat de designar un delegat de
protecció de dades sempre que el tractament de dades el realitzi una autoritat o
organisme públic i es permet que es pugui designar un únic delegat de protecció de
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dades per a diverses autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura
organitzativa i el seu tamany.
Atès que, dins de les competències de prestació d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als ens locals de la demarcació, la Diputació de Barcelona
assumeix la figura de delegat de protecció de dades (DPD) per als municipis de fins a
20.000 habitants, organismes dependents i EMD que ho sol·licitin.
Donat que, aquest ens local no disposa dels mitjans necessaris per designar un delegat
de protecció de dades, adequadament als seus interessos, es considera oportú
sol·licitar l’assumpció de la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per la
Diputació de Barcelona.
D’acord amb l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’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.- Que l’ajuntament de Font-rubí sol·licita l’assumpció de la figura del delegat de
protecció de dades (DPD) per la Diputació de Barcelona
Segon.- Comunicar aquest acord al servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic
de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de
Barcelona.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
SUPORT INTEGRAL AL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Atès que, en data 14 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ha aprovat un programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, dotat amb 50 M€, destinat als ajuntaments i a les entitats
municipals descentralitzades per a realitzar inversions en equipaments, infraestructures
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i béns locals, tant en inversió nova com de manteniment, reparació i conservació, que
siguin vertebradores del territori.
Atès que, a l’ajuntament de Font-rubí li ha estat atorgat un ajut de 68.471,97 euros per
aquestes actuacions.
Atès que per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts és necessari l’acceptació
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació.
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.- Acceptar el següent recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Objecte
Programa Complementari de Suport Integral
al desenvolupament local

Import 2018

Import 2019

17.802,71 €

50.669,26 €

Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest
recurs econòmic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de
Barcelona.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS,
ANUALITAT 2018.
La proposta presentada és la següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juliol de 2013, va aprovar el Conveni
d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de
Font-rubí, per tal de millorar, promocionar i fomentar el turisme a l’Alt Penedès.
Vist que el pacte tercer de l’esmentat conveni preveu que l’Ajuntament de Font-rubí
satisfarà la seva aportació, amb caràcter anual, xifrada en 1.500,00 euros.
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Atès que en el Pressupost de la Corporació existeix consignació pressupostària
suficient, en la partida 432-46701, per a atendre les obligacions econòmiques d’aquest
conveni.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm.
42/2011, de 15 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la despesa de 1.500,00 euros a favor del Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès, en concepte d’aportació de l’exercici 2018, en virtut del
Conveni signat l’exercici 2013, així com ordenar el pagament corresponent.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i
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 LES FASES A I D DE DESPESES
RELACIONADES AMB LA MOSTRA FONT-RUBÍ VINÒLEUM 2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“La Regidoria de promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de Font-rubí està
organitzant la Mostra Font-rubí Vinòleum Font-rubí pels dies 20 i 21 d’octubre de 2018,
un esdeveniment dedicat a la promoció de productes del municipi, amb tallers
participatius, actuacions diverses, maridatges i tasts de productes.
Atès que es necessita comprar 1.200 copes, contractar el servei de seguretat i el servei
de pintura d’un mural.
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 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, i vist el que preveu l’article 25 de les bases d’execució del Pressupost de
l’exercici 2018, respecte a les despeses inferiors a 3.006 euros.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 432.22619.
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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.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses relacionades amb
l’organització de la Mostra VINÒLEUM FONT-RUBÍ, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 432.22619:
Tipus de
contracte
Subministrament
(de copes)
Serveis
(de vigilància)
Serveis
(de pintar un mural)

Proveïdor
SERIVID TRADE, SL

Preu s/
IVA
923,52 €

Import
Import
IVA
total
193,94 € 1.117,46 €

CINDEA FLORIN (CATCONTROL)

343,20 €

72,07 €

415,27 €

M. S. B.

570,00 €

57,00 €

627,00 €

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i
disposicions.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE TRES
ACTIVITATS PER A LA MOSTRA VINÒLEUM FONT-RUBÍ 2018.

ACTUACIONS

/

La proposta que es presenta davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei d’actuació
del següents artistes/activitats per a la MOSTRA VINÒLEUM 2018, fira que està
organitzant la Regidoria de promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de Font-rubí
pels dies 20 i 21 d’octubre de 2018, i que es tracta d’un esdeveniment dedicat a la
promoció de productes del municipi, amb tallers participatius, actuacions diverses,
maridatges i tasts de productes.
Atès que les actuacions que es pretenen organitzar són: conferència del T. M., Jocs
gegants i un concert del J. R.
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Atès que la contractació dels serveis artístics de grups de cantants, bandes de músics i
d’orquestres (CPV 92312200-3 i 92330000-3) 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 per CENTAÑO Management d’Espectacles,
S.L.:
- Conferència T. M.: 460,00 euros més 96,60 euros d’IVA.
- Jocs Gegants: 740,00 euros més 155,40 euros d’IVA.
- Actuació J. R.: 1.500,00 euros més 315,00 euros d’IVA.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a aquesta despesa en
l’aplicació pressupostària 432.22619.
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 les actuacions de conferència del T. M., de Jocs
gegants i del concert del J. R., amb l’empresa CENTAÑO Management d’Espectacles,
S.L., per als dies 20 i 21 d’octubre de 2018, amb un cost total 2.700,00 euros més
567,00 euros d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de 3.267,00 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 432.22619.
Tercer.- Notificar l’acord a CENTAÑO Management d’Espectacles, S.L.
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Quart.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
Cinquè.- Donar compte, si s’escau, d’aquests contractes al Registre de contractes del
sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
13/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan és del tenor següent:
“Vista la relació de factures núm. 13/2018, de data 26 de juny de 2018, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 18.735,84 euros (divuit
mil set-cents trenta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 21 de juny 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. 13/2018, de data 26 de juny de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total
de18.735,84
euros(divuit mil set-cents trenta-cinc euros amb vuitanta-quatre
cèntims),numerada amb els números del F/2018/578 al F/2018/659, que s’inicia amb la
factura núm. 78F130563 de data 01/03/2018, emesa per SERVICIO DE
CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU per import de 106,18 euros, i
finalitza amb la factura núm. 14 de data 18/06/2018, emesa per S. I S., J. per import de
62,92 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.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

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 21:32 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.

