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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE NOVEMBRE DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 13 de novembre 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 20:23 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 devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal.
4. Proposta de cessió d’ús d’una instal·lació municipal.
5. Proposta de cessió d’ús d’una bústia al mòdul de Can Rovireta.
6. Proposta d’aprovació de la baixa del Sr. J. Ll. M. del servei de teleassistència,
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida.
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7. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. E. M. S. del servei de teleassistència,
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
8. Proposta d’autorització a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la
XXVIII marxa cicloturista Terres de vi i cava.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 11/2018.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 12/2018.
11. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la
llicència d’obres núm. 13/2018.
12. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. 21/2018.
13. Proposta d’aprovació de la modificació de la liquidació de la llicència d’obres
exp. núm. 24/2018.
14. Proposta d’aprovació de la llicència municipal per a la instal·lació i
funcionament d’una grua torre desmuntable, situada al Barri l’Avellà núm. 1,
sol·licitada per estructures EDIF, SL, exp. núm. 32/2018.
15. Comunicació prèvia d’inici de l’activitat d’elaboració de conserves, exp. ACT2018/04.
16. Proposta d’aprovació del canvi de nom del permís municipal ambiental exp.
2018/02 (ACT 2009/02).
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis per al
suport al servei municipal d’aigua (exp. M14-2018 i G360/2018).
18. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa
al Club Esportiu Font-rubí i aprovació del conveni regulador.
19. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’AMPA de l’IES Alt Foix i aprovació del conveni regulador.
20. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 22/2018.
21. 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 30 de
novembre 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 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en data 30 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
quart la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

F. D. R.

festa particular

20/10/18

Cal Cintet

Taxa
110,00 €

Fiança
50,00 €

Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del
reglament.
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Procedir al retorn de la següent fiança dipositada en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari
F. D. R.

Fiança
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.
QUART.- 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 festa particular com s’especifica, amb la documentació
afegida que hi consta.
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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 taxa 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

A. S. M.

Festa particular

01/12/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA BÚSTIA AL MÒDUL DE CAN
ROVIRETA.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. C. P. M., en data 8 d’octubre de 2018 i amb
núm. de registre d’entrada 1514, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una
bústia al mòdul situat a Can Rovireta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció del següent ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia núm. 51 de propietat municipal al mòdul instal·lat a
Can Rovireta a la Sra. C. P. M.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL SR. J. LL. M. DEL SERVEI
DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“En data 29 d’octubre de 2018 i NRE 1635, la Sra. L. Ll. P. ha sol·licitat en aquesta
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava el Sr. J. Ll. M.,
atès el seu canvi de domicili.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data
29 d’octubre de 2018, 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
del Sr. Ll.
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 al Sr. J. Ll. M. 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 29 d’octubre 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.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. E. M. S. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada és la següent:
“En data 31 d’octubre de 2018 i NRE 1653, la Sra. E. M. S. 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 5
de novembre de 2018, en el qual informa que la Sra. E. M. S. 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.
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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 a la Sra. E. M. S. 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 5 de novembre 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.
VUITÈ.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA UNIÓ CICLISTA ESPIRALL PER A
LA CELEBRACIÓ DE LA XXVIII MARXA CICLOTURISTA TERRES DE VI I CAVA.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“Vista la instància de data 31 d’octubre de 2018 i amb Registre d’Entrada núm. 1652,
formulada per la Unió Ciclista l’Espirall sol·licitant permís per passar pel municipi de
Font-rubí en la XXVIII Marxa Cicloturista anomenada “Terres de Vi i Cava”,
organitzada per l’esmentada entitat per al proper 10 de març de 2019.
Per tot això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar a la Unió Ciclista Espirall per a la celebració de la XXVIII Marxa
Cicloturista “Terres de Vi i Cava” el dia 10 de març de 2019, pel que fa a la part del
recorregut que transcorrerà pel municipi de Font-rubí.
Segon.- Advertir a l’organització de la marxa que caldrà que disposi de les
corresponents autoritzacions d’altres organismes sectorials afectats.
Tercer.- Advertir a l’organització de la referida marxa que caldrà que adopti les
mesures oportunes en matèria de seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació
per a aquest tipus d’actes.
Quart.- Notificar el present acord a la Unió Ciclista l’Espirall, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
11/2018.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. F. S. C. en nom i
representació del CELLER CAN SURIOL DEL CASTELL, S.L., en data 24 d’abril de
2018 i amb núm. de RE 661, per tal de realitzar les obres consistents en la
substitució i nova construcció de la coberta d’un magatzem a la finca anomenada
Can Suriol del Castell del barri Grabuac núm. 12 del municipi de Font-rubí; segons
referència cadastral 9438402CF8893N0001SL; d’acord amb el projecte redactat i
signat per l’arquitecte O. B. T.
Vist l’informe de data 23 d’octubre 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 8 de novembre 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. 11/2018, presentada pel CELLER CAN
SURIOL DEL CASTELL, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en la
substitució i nova construcció de la coberta d’un magatzem a la finca anomenada
Can Suriol del Castell del barri Grabuac núm. 12 del municipi de Font-rubí.
CONDICIONS
Caldrà aportar el projecte executiu previ a l’inici de les obres.
OBSERVACIONS:
-

Caldrà que les baranes de protecció s’ajustin a allò previst en el DB-SUA1 CTE.
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
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-

-

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.
Les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins a una alçada màxima d’1,00 i
la resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per damunt de la
vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust.

Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
-

-

-

Assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent, d’acord amb allò
establert en l’art. 21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 18/10/2000. S’haurà
d’aportar l’assumeix de la direcció, de la direcció de l’execució i del coordinador de
seguretat i salut.
Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
Que el promotor signi tota la documentació gràfica aportada.
Projecte executiu visat.
o En el projecte executiu s’haurà a part de la documentació s’haurà d’indicar:
 La justificació del compliment de la condició de solar de la finca on
s’ubica el magatzem, així mateix s’ha de justificar que la finca és una
sola finca cadastral i registral. S’haurà d’aportar còpia de l’escriptura o
nota simple.
 Aportar fotografies de l’entorn i dels carrers per veure la condició de
solar.
 Caldrà que les baranes de protecció s’ajustin a allò previst en el DBSUA1 CTE
Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic
competent.
S’ha d’aportar la documentació en format digital (CD).

IMPORTANT:
Caldrà tenir en compte els punts següents:
-

-

Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública,
caldrà sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del
clavegueram públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local.
Durant la realització de les obres per la connexió al claveguera públic, caldrà
avisar als serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in
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-

situ” i puguin donar el vistiplau de la correcte execució de les obres de connexió a
la xarxa pública de clavegueram.
I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a
la primera ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge.

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 66.036,70 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 111.407,07 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 2.896,58 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 668,44 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 3.577,02 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 2.228,14 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 211,75 €

Tercer.- 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.
12/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. F. S. C. en nom i
representació del CELLER CAN SURIOL DEL CASTELL, S.L., en data 24 d’abril de
2018 i amb núm. de RE 663, per tal de realitzar les obres consistents en la
construcció d’un aparcament soterrat obert a la finca anomenada Can Suriol del
Castell del barri Grabuac núm. 12 del municipi de Font-rubí; segons referència
cadastral 9338601CF8893N0001LL; d’acord amb el projecte redactat i signat per
l’arquitecte O. B. T.
Vist l’informe de data 23 d’octubre 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 8 de novembre 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
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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. 12/2018, presentada pel CELLER CAN
SURIOL DEL CASTELL, S.L., per tal de realitzar les obres consistents en la
construcció d’un aparcament soterrat obert a la finca anomenada Can Suriol del
Castell del barri Grabuac, núm. 12 del municipi de Font-rubí.
CONDICIONS
- Caldrà aportar el projecte executiu previ a l’inici de les obres.
Per a poder continuar amb la tramitació caldrà aportar:
- Justificar les condicions urbanístiques i el compliment d’aquestes de forma específica.
- Les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins a una alçada màxima d’1,00 i
la resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per damunt de la
vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust.
- 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.
OBSERVACIONS:
-

-

-

Caldrà que les baranes de protecció s’ajustin a allò previst en el DB-SUA1 CTE.
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.
Les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins a una alçada màxima d’1,00 i
la resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per damunt de la
vorera o del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust.
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Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
-

-

-

Assumeix de les obres, degudament signat per tècnic competent, d’acord amb allò
establert en l’art. 21.2 de les vigents NNSS de planejament, aprovades definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 18/10/2000. S’haurà
d’aportar l’assumeix de la direcció, de la direcció de l’execució i del coordinador de
seguretat i salut.
Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.
Que el promotor signi tota la documentació gràfica aportada.
Projecte executiu visat.
o En el projecte executiu s’haurà a part de la documentació s’haurà d’indicar:
 La justificació del compliment de la condició de solar de la finca on
s’ubica el magatzem, així mateix s’ha de justificar que la finca és una
sola finca cadastral i registral. S’haurà d’aportar còpia de l’escriptura o
nota simple.
 Aportar fotografies de l’entorn i dels carrers per veure la condició de
solar.
 Caldrà que les baranes de protecció s’ajustin a allò previst en el DBSUA1 CTE
Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic
competent.
S’ha d’aportar la documentació en format digital (CD).
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.

IMPORTANT:
Caldrà tenir en compte els punts següents:
-

-

-

Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, caldrà
sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del clavegueram
públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local.
Durant la realització de les obres per la connexió al claveguera públic, caldrà avisar als
serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i puguin
donar el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa pública de
clavegueram.
I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la
primera ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge.

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 118.059,75,70 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 131.253,77 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 3.412,60 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 787,52 €
PLACA: 12 €
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 4.212,12 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 2.625,08 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 206,25 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 13/2018.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“En data 14 de maig de 2018 el Sr. R. M. C. va sol·licitar llicència d’obres per tal de
reparar unes esquerdes a la masia anomenada Cal Teulera i situada al barri
Grabuac i la Fanga núm. 39 del municipi de Font-rubí.
Atès que se li va enviar un requeriment de documentació en data 25 de maig de
2018 i un segon requeriment el 10 de juliol de 2018 i en cap dels dos casos s’ha
obtingut resposta.
En data 17 d’octubre de 2018 i amb NRE 1569, el Sr. R. M. C. va presentar un escrit
en aquesta Corporació comunicant que no es duria a terme les obres sol·licitades i
que es procedís a l’arxivament d’aquest expedient LUM 13/2018.
Atès que segons inspecció ocular per part dels serveis tècnics municipals, en data 5
de novembre de 2018, no consta que hagin realitzat les obres.
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 94 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
i atesa 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.- Declarar al Sr. R. M. C. desistit del procediment de concessió de llicència
d’obres exp. núm. 13/2018, sense que això comporti la renúncia dels drets que li
puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme, regulada en l’ordenança fiscal núm. 18 de
l’Ajuntament de Font-rubí, per import de 50,00 euros, de conformitat amb llur article
6è 1.c) i 3.
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Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos
pertinents.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP.
NÚM. 21/2018.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. R. M. LL., en data
24 d’octubre de 2018 i amb núm. de RE 1612, per tal de realitzar les obres
consistents en la reforma del paviment i canviar el revestiment ceràmic del bany a la
planta baixa de l’habitatge anomenat Cal Raspall i situat al barri les Casetes d’en
Raspall núm. 10 del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
9475513CF8897N0001YK.
Vist l’informe de data 30 d’octubre 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 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. 21/2018,
presentada per la Sra. R. M. LL., per tal de realitzar les obres consistents en la
reforma del paviment i canviar el revestiment ceràmic del bany a la planta baixa de
l’habitatge anomenat Cal Raspall i situat al barri les Casetes d’en Raspall núm. 10
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.
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- 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.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.772,90 €
PRESSUPOST REVISAT: 2.772,90 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 72,10 €
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: 117,10 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 € (mínim)
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- 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 MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 24/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en data 2 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la
llicència d’obres (LUM 24/2018), presentada per la Sra. M. R. V. en representació de
CELLER JOSEP PIÑOL, S.A., per tal de realitzar les obres consistents en
l’anivellació i explanació d’una finca agrícola per a la seva millora, sense aportació
de terres de l’exterior, situada al polígon 47 parcel·la 5 del municipi de Font-rubí, i
amb una superfície de 975m².
Atès que s’ha detectat que l’import de la taxa d’explanacions de la liquidació de
tributs que es va aprovar per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’octubre
de 2018, hi ha un error en el càlcul.
De conformitat amb allò que estableixen els articles 19 del Reial Decret 520/2005, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via
Administrativa i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i 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.- Revocar l’acord segon del punt dotzè de l’ordre del dia de la sessió de la
Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2018.
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Segon.- Aprovar la liquidació del següent tribut corresponent a la llicència d’obres
exp. núm. 24/2018:
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 100,00€
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2018. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a
una hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada per tal que procedeixi al
pagament de la taxa actualitzada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA GRUA TORRE DESMUNTABLE,
SITUADA AL BARRI L’AVELLÀ NÚM. 1, SOL·LICITAT PER ESTRUCTURAS
EDIF, S.L., EXP. NÚM. 32/2018.
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud presentada en data 29 d’octubre de 2018 i número de registre
d´entrada 1637 per l’empresa ESTRUCTURAS EDIF, S.L. en la que demana
llicència d’obres per a la instal·lació i funcionament d’una grua torre al barri l’Avellà
núm. 1 del municipi de Font-rubí. I segons projecte redactat i signat per l’enginyer
tècnic industrial M. C. R.
Vist que a la Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2018 (1a fase) i
posteriorment en data 2 d’octubre de 2018 (2a fase) va aprovar la llicència d’obres
exp. núm. 9/2018 consistent en l’ampliació de la bodega existent consistent en la
construcció d’una planta soterrani i planta baixa, i obres de reforma i adaptació de
cobertes actuals a la finca situada al barri l’Avellà núm. 1 del municipi de Font-rubí.
Vist l’informe de data 30 d’octubre 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 7 de novembre 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
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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. 32/2018, presentada per l’empresa
ESTRUCTURAS EDIF, S.L., per tal de realitzar la instal·lació i funcionament de la
grua torre desmuntable situada al barri l’Avellà núm. 1, 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.

CONDICIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
-

-

Cal que és garanteixi el pas i la seguretat dels vianants, amb una correcta
senyalització diürna i nocturna. S’ha de complir en tot moment el Codi d’accessibilitat.
S’entén que el constructor i el promotor o els tècnics directors de l’obra són els qui
han de vetllar i garantir la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut, així mateix
s’haurà de tancar la zona de la grua per tal que no pugui haver-hi cap perill pels
vianants.
S’ha previst un termini de les obres i de la instal·lació de la grua torre de 6 mesos o 24
setmanes. En tot cas una vegada es comuniqui la retirada de la mateixa es
regularitzarà la taxa.
L’ocupació de la grua segons el plànol de fonamentació és de 20 m².
Una vegada es desinstal·li la grua torre la part enjardinada s’haurà de deixar amb les
mateixes condicions que es troba en data d’avui.
Si la instal·lació de la grua afecta a la zona de policia o protecció de la carretera BP2126, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de
carreteres de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 4.360,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 113,36 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 26,16 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 139,52 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 € (mínim)
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € (mínim)
Taxa ocupació de terrenys d’ús públic. Segons ordenança fiscal núm. 15, 5,00 €/m² per setmana.
5€/m² x 20 m² x 24 setmanes = 2.400,00 €

TERCER.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI DE L’ACTIVITAT D’ELABORACIÓ DE
CONSERVES, EXP. ACT-2018/04.
La proposta presentada és la següent:
“EXPEDIENT ACT-2018/04. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ACTIVITAT AMBIENTAL:
ELABORACIÓ DE CONSERVES. INTERESSAT: R. C. V. EMPLAÇAMENT: MASIA CAL J.
LL. DEL BARRI MAS MOIÓ NÚM. 16 AL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.

Antecedents del fet
El dia 26 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada 1622, s’ha formulat per part del
Sr. R. C. V. una comunicació prèvia, expedient número 2018/04, amb responsabilitat
tècnica relativa a una activitat d’elaborador de conserves, a la finca anomenada Cal
Jaume Llop i situada al barri Mas Moió núm. 16 del municipi de Font-rubí.
Un cop revisada la documentació, s’ha verificat que la comunicació es pot considerar
formalitzada ja que s’han aportat tots els documents que es requereixen per l’inici de
l’activitat, per la qual cosa, en data 5 de novembre de 2018, l’enginyer municipal
emet informe favorable a la comunicació prèvia.
Consideracions legals
1.- L’activitat que es pretén desenvolupar resta subjecta a comunicació prèvia
d’obertura segons s’estableix a la llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, per raó de la seva naturalesa i sense
perjudici de la necessitat d’obtenir prèviament les autoritzacions sectorials o
específiques, si s’escau.
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2.- Les comunicacions prèvies produeixen efectes quan s’ha aportat la totalitat de la
documentació preceptiva i quan el seu funcionament no vulnera cap normativa
urbanística, ambiental ni sectorial.
3.- L’article 106.2 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que el planejament urbanístic és de
compliment obligatori i general. L’article 5.2 del mencionat Decret Legislatiu 1/2010,
estableix que en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu
facultats urbanístiques que contravinguin aquesta Llei o el planejament urbanístic.
4.- La competència per a la resolució d'aquest expedient correspon a l'alcalde, en
aplicació de l’art. 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de
la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i ha estat delegada a la
Junta Local de Govern per Resolució 35/2015, de 19 de juny.
En virtut dels fets i fonaments exposats, es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat d’elaborador de
conserves, expedient número 2018/04, a nom del Sr. R. C. V., subjecta al règim de
comunicació prèvia ambiental – Annex III, codi 7.2b (Llei 20/2009)-, ubicada a la
finca anomenada Cal Jaume Llop i situada al barri Mas Moió, núm. 16 al municipi de
Font-rubí.
• Observacions: Com activitat industrial, els residus s’hauran de gestionar amb
un gestor autoritzat i l’abocament d’aigües haurà de disposar del corresponent
permís d’abocament.
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades que
ascendeix a 325,94 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la
Taxa per tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
ambiental per l’obertura d’establiments de l’annex III de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
Article 6. Punt 3r. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats:
200,00€ + 2,00€/m²  200,00€ + (2,00€/m² x 62,97m²) = 325,94€

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL PERMÍS
MUNICIPAL AMBIENTAL EXP. 2018/02 (ACT 2009/02).
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor
literal següent:
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“Atès que, amb data 29 d’octubre de 2018 (NRE 1629), el Sr. F. C. C., en nom i
representació de l’empresa F. C. C., va presentar una instància demanant que es
prengui coneixement del canvi de nom de l’activitat a l’empresa CLUB CENTRE
D’EQUITACIÓ DEL PENEDÈS del permís ambiental municipal per a l’exercici de
l’activitat de centre d’hípica aprovat per la Comissió de Govern, en data 25 de febrer
de 2014, al Sr. F. C. C., exp. ACT 2009/02, a la finca situada a la parcel·la 10 del
polígon 10 del barri Sabanell d’aquest municipi, adjuntant la documentació requerida
per a aquest tràmit.
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 5 de novembre de
2018, on informa favorablement al canvi de nom del permís municipal ambiental,
atès que es mantenen els requisits que propiciaren la concessió del permís
ambiental municipal de l’activitat.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert en els
articles 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que
preveu el Decret de l’alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Concedir a favor del CLUB CENTRE D’EQUITACIÓ DEL PENEDÈS el
canvi de nom del Permís Municipal Ambiental exp. 2018/02 (ACT 2009/02), centre
d’hípica, activitat situada a la finca situada a la parcel·la 10 del polígon 10 del barri
Sabanell d’aquest terme municipal, que consta a nom de F. C. C., amb les mateixes
característiques que la llicència originària.
Segon.- Aprovar la liquidació de la corresponent taxa per la tramitació de l’exp.
2018/02 (ACT 2009/02) del canvi de nom, d’acord amb l’article 6.13 de l’Ordenança
Fiscal núm. 8, per import de 100,00 euros.
Tercer.- Notificar el present acord a les dues empreses afectades.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR PEL SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. M14-2018 I
G360/2018).
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, l’Ajuntament de Font-rubí considera necessària la contractació d’una
empresa per a donar suport al servei municipal d’aigua, per a poder cobrir les
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vacances de l’única persona que treballa en aquest servei i per poder alternar el
control del bon funcionament d’aquesta prestació, tant els caps de setmana com els
dies festius.
Atès que s’han sol·licitat dos pressupostos a dues empreses que estan capacitades
per a dur a terme aquest servei, segons consta a l’expedient, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS VILALLUM, SL. i MUNTATGES I MANTENIMENTS DEL
PENEDÈS, SCCL., segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat un oferta més
avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat MUNTATGES I MANTENIMENTS DEL
PENEDÈS, SCCL. pels imports que es detallen a continuació:
• Hora de feina en dia festiu .......... 32,00 €/h. i 6,72 €/h. d’IVA
• Hora de feina en dia laboral ........ 30,00 €/h. i 6,30 €/h. d’IVA
• Guàrdia del servei en dia festiu ... 40,00 €/dia i 8,40 €/dia d’IVA
(inclou revisar el telecontrol, rebre trucades dels usuaris del servei i està
disponible per si cal fer alguna actuació d’urgència)
Atès que, en data 6 de novembre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 7 de novembre de 2018, s’ha emès informe per part de la
secretària interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en
relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre
l’òrgan competent per a contractar.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis pel suport al servei municipal d’aigua,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista MUNTATGES I
MANTENIMENTS DEL PENEDÈS, SCCL. (NIF F58092495) pels imports que es
detallen a continuació, amb un màxim anual de 14.800,00 euros i 3.108,00 euros
d’IVA:
• Hora de feina en dia festiu .......... 32,00 €/h. i 6,72 €/h. d’IVA
• Hora de feina en dia laboral ........ 30,00 €/h. i 6,30 €/h. d’IVA
• Guàrdia del servei en dia festiu ... 40,00 €/dia i 8,40 €/dia d’IVA
Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

(inclou revisar el telecontrol, rebre trucades dels usuaris del servei i està
disponible per si cal fer alguna actuació d’urgència)
SEGON.- L'objecte del contracte actual és de serveis pel suport al servei municipal
d’aigua. La classificació CPV corresponent a aquest objecte és: 45232150-8.
TERCER.- Aprovar la despesa de de 14.800,00 euros i 3.108,00 euros d’IVA. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 161-21011, dels quals 1.000,00 euros i 210,00
euros d’IVA. s’aplicaran al vigent pressupost i la resta al pressupost del 2019.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el
pagament, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
SETÈ.- 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 D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA AL CLUB ESPORTIU FONT-RUBÍ I APROVACIÓ
DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vista la petició formulada pel C. E. Font-rubí per tal que li sigui concedida una
subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà
aquesta entitat durant l’any 2018.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
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Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6
de juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al C. E.
Font-rubí, per un import de MIL EUROS (1.000,00 €), destinada a cobrir la despesa
de la inscripció del Club a la lliga de futbol de 3a. divisió catalana, al pagament de
les fitxes dels jugadors, mutualitats i revisions mèdiques, arbitratges, quilometratge i
material, entre d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol II de
l’Ordenança General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal
de la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I EL CLUB ESPORTIU
FONT-RUBÍ PER L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ”
REUNITS
D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb
l’acord de la Junta de Govern de data ..........., assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament, Sra.
Eva Puig Pérez.
I de l’altra, el Sr. J. C. E., major d’edat, actuant en nom i representació del C. E. Font-rubí, amb CIF G60925369, amb domicili a efectes de notificació al carrer Amàlia Soler núm. 37 de Vilafranca del Penedès
(08720).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat C. E. Font-rubí va presentar, en data 3 d’octubre de 2018 i NRE 1.494, instància
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de
suportar aquesta entitat durant l’exercici 2018, per tal de poder realitzar els seus objectius.
II. Que el C.E. Font-rubí és una entitat activa formada per una dotzena de membres voluntaris, que
treballa entre d’altres activitats en el foment de l’esport al municipi, participant en la lliga de futbol de la
tercera divisió catalana (Grup 5). L’objectiu fonamental d’aquesta entitat és la promoció de la pràctica
esportiva com a millora de la qualitat de vida, treballant les relacions socials, el respecte i la convivència.
A nivell competitiu, l’objectiu del club és aconseguir els màxims resultats dins la competició.
A part de la pràctica esportiva, aquesta entitat s’encarrega anualment de l’organització del “Torneig de
futbol sala estiuenc” del municipi.
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Cal destacar que sense l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí no seria possible dur a terme l’activitat
exposada.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data .............
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb el C. E. Font-rubí
en l’execució del projecte/activitat següent: cobrir la despesa de la inscripció del Club a la lliga de futbol
de la tercera divisió catalana, al pagament de les fitxes dels jugadors, mutualitats i revisions
mèdiques, arbitratges, quilometratge i material, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà al C. E. FONT-RUBÍ amb un import de MIL EUROS (1.000,00€), per
col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2018.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
el dia 31 de març de 2019, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2018.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
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4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2018. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí
a ...........................................................

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de MIL EUROS (1.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació 341.48015 del pressupost de l’exercici 2018, per fer front a
la subvenció que s’atorga.
QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució al Club Esportiu Font-rubí.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER CONCESSIÓ DIRECTA A “L’AMPA DE L’IES ALT FOIX” I APROVACIÓ DEL
CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la petició formulada per “l’AMPA de l’IES Alt Foix” per tal que li sigui concedida
una subvenció per col·laborar en el finançament de les activitats que desenvoluparà
aquesta entitat durant l’any 2018.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 25 d’abril de 2017 i publicada al BOPB de
data 29 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix als seus articles 16.3 i del 26 al 29 els
supòsits que habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa i
la seva tramitació, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat primer de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern (publicada al BOPB de data 6
de juliol de 2015), es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a “l’AMPA
de l’IES Alt Foix”, amb CIF G-64257348, per un import de CENT EUROS (100,00 €)
destinada a augmentar la qualitat i els serveis en l’organització d’activitats extra, en
benefici dels alumnes, entre d’altres, d’acord amb les prescripcions contingudes en
el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal
de la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I “L’AMPA DE L’IES
ALT FOIX” PER L’ANY 2018 I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ”
REUNITS
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D’una banda, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde- president de l’ajuntament de Font-rubí, actuant
en nom i representació d’aquest organisme, amb CIF P0808400F, amb domicili a la plaça de
l’ajuntament, núm. 1 de Guardiola de Font-rubí, al municipi de Font-rubí (08736) i facultat d’acord amb
l’acord de la Junta de Govern de data ................, assistit per la secretària - interventora de l’ajuntament,
Sra. Eva Puig Pérez.
I de l’altra, la Sra. M. M. S., major d’edat, actuant en nom i representació de “l’AMPA de l’IES Alt Foix”,
amb CIF G-64257348, amb domicili a efectes de notificació al passeig Esportiu, núm. 18 de Sant Martí
Sarroca (08731).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat “AMPA de l’IES Alt Foix” va presentar, en data 18 de maig de 2018 i NRE 804, instància
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica ordinària per a fer front a les despeses que ha de
suportar aquesta entitat durant l’exercici 2018, per tal de poder realitzar els seus objectius.
II. Que l’entitat “AMPA de l’IES Alt Foix” treballa amb la finalitat de fomentar la comunicació entre el
professorat i l’equip directiu per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies. S’encarrega
d’organitzar conferències de temes d’interès educatiu per a les famílies, així com celebracions
diverses durant el calendari escolar, entre d’altres.
Cal destacar que les aportacions voluntàries, com la de l’Ajuntament de Font-rubí, són determinants per
tal de dur a terme les activitats exposades.
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per l’acord de la Junta de Govern de data
......................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb “AMPA de l’IES Alt
Foix” en l’execució del projecte/activitat següent: augment de la qualitat i els serveis en l’organització
d’activitats extra, en benefici dels alumnes, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació “AMPA de l’IES Alt Foix” amb un import de CENT EUROS
(100,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats
especificades, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener a 31 de desembre de 2018.
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a màxim
el dia 31 de març de 2019, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 33 de
l’Ordenança.
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Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2018.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament.
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2018. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, a Font-rubí
a ...............................................................

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT EUROS (100,00 €),
amb càrrec a l’aplicació 324.48002 del pressupost de l’exercici 2018, per fer front a
la subvenció que s’atorga.
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QUART.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució a “AMPA de l’IES Alt Foix”, i als serveis
econòmics municipals.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINTÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
22/2018.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu a continuació:
“Vista la relació de factures núm. 22/2018, de data 13 de novembre de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
94.188,01 euros (noranta-quatre mil cent vuitanta-vuit euros amb un cèntim).
Atès l’informe d’intervenció de data 25 d’octubre 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. 22/2018, de data 13 de novembre de
2018, preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
94.188,01 euros (noranta-quatre mil cent vuitanta-vuit euros amb un cèntim),
numerada amb els números del F/2018/1153 al F/2018/1270, que s’inicia amb la
factura núm. 1800955 de data 15/10/2018, emesa per IMPACTE SERVEIS
INFORMÀTICS INTEGRALS, S.L. per import de 59,29 euros, i finalitza amb la
factura núm. 486/18 de data 31/10/2018, emesa per EQUIPAMIENTOS
ESCÉNICOS GRUPO TDE, S.L. per import de 4.253,15 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.

Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí
e-mail: fontrubi@diba.cat www.font-rubi.org
Model CA0102

Tel. 938979212 – Fax 938979283
www.font-rubiturisme.cat

Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

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, cinc
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una proposta d’acceptació de subvenció,
d’una actuació de millora de la xarxa d’aigua, d’aprovació del calendari fiscal 2019,
d’una proposta d’aprovació de preu públic i d’una proposta d’aprovació de despesa.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin.
VINT-I-UNÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UN AJUT PER AL FINANÇAMENT
DE LES ESCOLES BRESSOL, DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA
DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PEL PERÍODE 2016-2018, DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 30 de maig de 2018, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al finançament
de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel
període 2016-2018.
Atès que, l’ajuntament de Font-rubí va sol·licitar un ajut per al finançament de la llar
d’infants municipal Els Pinells.
Atès que, el dijous dia 8 de novembre la Diputació de Barcelona va aprovar la
resolució de concessió d’aquests ajuts, tot i que encara no s’han publicat els imports
que s’atorguen a cada ajuntament.
Atès que, per a fer afectiva la concessió d’aquests ajuts és necessària l’acceptació
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació, en el termini
de 7 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la
Província.
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 recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per al
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de
Barcelona, pel període 2016-2018.
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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.
VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MILLORES A LA XARXA
MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. M15-2018 I G372/2018).
La proposta que et sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del següent
tenor literal:
“Atès que es pretén fer millores a la xarxa municipal d’aigua per a corregir les
deficiències detectades en la inspecció portada a terme, el 16 d’abril d’enguany, per
la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona en els dipòsits i pous d’aquesta xarxa.
Atès que s’han sol·licitat pressupostos per les diferents actuacions a portar a terme
per les millores a les següents empreses, segons consta a l’expedient:
• Montajes i Mantenimientos del Penedés, SCCL. per a fer un bypass per les
operacions de neteja del dipòsit de Font-rubí, reparar l’obra civil,
impermeabilitzar-lo i ajustar el clorador, per un import de 8.991,00 euros i
1.888,11 euros d’IVA.
• Instal·lacions i Manteniments Vilallum, SL. pel canvi de la canonada i de les
connexions del dipòsit petit de La Rubiola i reparar les filtracions, per un
import de 3.187,00 euros i 669,27 euros d’IVA.
• F. L. T. per a fer una tapa registre amb pany GIS pel pou nou, i posar una tapa i
cadenat al pou de Cal Janot, per un import de 917,00 euros i 192,57 euros
d’IVA.
• FVL Motlles i Models, SLL, per a tapes noves de polièster al dipòsit de Can
Castellví, per un import de 920,00 euros i 193,20 euros d’IVA.
Atès que, en data 13 de novembre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre
contractació.
Atès que, en data 13 de novembre de 2018, s’ha emès informe per part de la
secretària interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en
relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre
l’òrgan competent per a contractar.
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Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar les diferents actuacions a portar a terme per les millores a la
xarxa municipal d’aigua a les següents empreses:
• Montajes i Mantenimientos del Penedés, SCCL. per a fer un bypass per les
operacions de neteja del dipòsit de Font-rubí, reparar l’obra civil,
impermeabilitzar-lo i ajustar el clorador, per un import de 8.991,00 euros i
1.888,11 euros d’IVA.
• Instal·lacions i Manteniments Vilallum, SL. pel canvi de la canonada i de les
connexions del dipòsit petit de La Rubiola i reparar les filtracions, per un
import de 3.187,00 euros i 669,27 euros d’IVA.
• F. L. T. per a fer una tapa registre amb pany GIS pel pou nou, i posar una tapa i
cadenat al pou de Cal Janot, per un import de 917,00 euros i 192,57 euros
d’IVA.
• FVL Motlles i Models, SLL, per a tapes noves de polièster al dipòsit de Can
Castellví, per un import de 920,00 euros i 193,20 euros d’IVA.
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 28
de de desembre de 2018 i que la data de la factura ha de ser del 31/12/2018 o
anterior, segons s’hagi executat l’actuació.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 14.015,00 euros, del quals 13.095,00
aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161-21011 i els 920,00 restants a
l’aplicació pressupostària 161-22116 del vigent pressupost.
QUART.- Una vegada realitzades les obres, incorporar les factures i tramitar els
pagaments, si escau.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació.
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINT-I-TRESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A
L’ANY 2019 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent
“Atès que l’Organisme de Gestió Tributària ha presentat per a l’any 2019 una
proposta de calendari fiscal que pretén, d’una banda, facilitar al màxim als
contribuents el pagament dels tributs locals mitjançant la potenciació de les
domiciliacions bancàries i, d’una altra, no perjudicar els interessos econòmics dels
municipis apropant les dates finals dels períodes de cobrament a les dates
establertes per fer efectives les transferències quinzenals als Ajuntaments.
Vistes les dates proposades per l’Organisme de Gestió Tributària, que són les que
es detallen a continuació:
CONCEPTE
Impost Béns Immobles Urbans – No Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans – 1a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans – 2a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics – No Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics construïts – No Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics – 1a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics construïts – 1a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics – 2a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics construïts – 2a. Fracció - Domiciliats
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxa gestió residus domèstics
Taxa gestió residus comercials
Taxa per clavegueram
Taxa subministrament d’aigües – 4t.trimestre 2018
Taxa subministrament d’aigües – 1r. Trimestre 2019
Taxa subministrament d’aigües – 2n. Trimestre 2019
Taxa subministrament d’aigües – 3r. Trimestre 2019

DATA D’INICI
02/05/2019

02/05/2019
02/05/2019

01/03/2019
19/09/2019
02/05/2019
02/05/2019
02/05/2019
21/03/2019
21/06/2019
22/08/2019
21/11/2019

DATA FINAL
05/07/2019
02/05/2019
01/10/2019
05/07/2019
05/07/2019
02/05/2019
02/05/2019
01/10/2019
01/10/2019
02/05/2019
19/11/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
22/05/2019
22/08/2019
22/10/2019
22/01/2020

Atès que, des de serveis econòmics, s’ha presentat també una proposta de calendari
fiscal dels tributs que no es troben delegats en l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova
el Reglament general de recaptació.
Vist allò que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Vist allò que disposa l’article 175 i següents del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
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Per tot això, en virtut de la delegació conferida a aquesta Junta de Govern Local per
Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, s'acorda per unanimitat:
Primer.- Donar la conformitat a la proposta de Calendari Fiscal del municipi de Fontrubí per a l’exercici 2019, quant a tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regit en l’exercici 2019, quant a tributs
no delegada la seva gestió, establint els terminis de pagament en període voluntari
de la forma següent:
CONCEPTE
Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públics amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa

DATA D’INICI
19/09/2019

DATA FINAL
19/11/2019

19/09/2019

19/11/2019

Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 20/11/2019.

Tercer.- Publicar l’edicte d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació.
Quart.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VINT-I-QUATRÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA
REALITZACIÓ DEL TORNEIG DE TENNIS, DE PÀDEL I EL CURS DE ZUMBA.
La proposta presentada davant aquest òrgan de govern és la que es transcriu a
continuació:
“La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Font-rubí organitza anualment dos
tornejos de pàdel i de tennis, un a l’estiu i un a l’hivern; i aquesta Corporació ha
d’establir uns preus públics que regulin la prestació d’aquests serveis a les
instal·lacions esportives municipals, les tarifes dels quals són les següents:
Activitat TORNEIG DE TENNIS
Quota d’inscripció
Quota targeta accés a pistes
Fiança targeta

Preu
10,00 €
20,00 €
15,00 €

Activitat TORNEIG DE PÀDEL
Quota d’inscripció
Quota targeta accés a pistes
Fiança targeta

Preu
10,00 €
30,00 €
15,00 €
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Atès que la regidoria d’Esports ha organitzat un curs de zumba a partir del mes
d’octubre de 2018, i que cal aprovar el preu públic que es cobrarà per prestar aquest
servei, la tarifa del qual és la següent:
Activitat ZUMBA
Curs de zumba

Preu/anual
150,00 €

Per tot això, vist el que estableix l’article 12è. Establiment i fixació dels preus públics,
de l’ordenança fiscal núm. 21 que regula els preus públics per a la prestació de
diversos serveis i utilització privativa del domini públic municipal, es proposa l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de
torneig de tennis, les tarifes del qual són les següents:
Activitat TORNEIG DE TENNIS
Quota d’inscripció
Quota targeta accés a pistes
Fiança targeta

Preu
10,00 €
20,00 €
15,00 €

Segon.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de
torneig de pàdel, les tarifes del qual són les següents:
Activitat TORNEIG DE PÀDEL
Quota d’inscripció
Quota targeta accés a pistes
Fiança targeta

Preu
10,00 €
30,00 €
15,00 €

Tercer.- Aprovar l’establiment del següent preu públic per la realització de l’activitat
de curs de zumba:
Activitat ZUMBA
Curs de zumba

Preu/anual
150,00 €

Quart.- Aprovar l’exempció del preu públic establert del torneig de tennis i de pàdel
per als organitzadors dels esmentats tornejos.
Cinquè.- Aprovar el retorn de la fiança dipositada per la targeta del torneig de tennis
i del torneig de pàdel, si s’entrega la targeta en les oficines municipals en un termini
màxim d’una setmana després de la finalització del corresponent torneig. En cas
contrari, si no es retorna la targeta en dit termini, la fiança dipositada passarà a ser
un preu públic d’utilització de la pista i no serà objecte de devolució.
Sisè.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis
econòmics, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINT-I-CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE
DESPESES DIVERSES.
La proposta que es sotmet a la Junta de Govern és la següent:
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses:
- Maridatge de vins – Fira Vinòleum;
- Pintura i altres material per al manteniment dels edificis municipals;
- Adquisició de material per a la brigada Consultori mèdic i un pany per a una bústia
de Can Rovireta;
- Reparació del vehicle del servei municipal d’aigües – Canvi d’un neumàtic;
- Reparació de la motoserra;
- Reparació de l’enllumenat públic de Can Rovireta;
- Adquisició de material per reparar les avaries de la xarxa municipal d’aigües;
- Reparació de l’enllumenat exterior de l’edifici de Cal Cintet;
- Fer i col·locar unes xapes per al manteniment de les pistes de pàdel;
- Preparació del concurs de la cata de vins de la Fira Vinòleum;
- Fer i col·locar taulells de melamina a la Fira Vinòleum;
- Fer tríptic informatiu de les activitats de les festes de Nadal, felicitació de Nadal i
Menú del sopar de Nadal;
- Servei de suport a la llar d’infants el dia 15-11-2018 de 12 del matí a 2 del migdia;
- Servei preventiu d’ambulància per al Cross Escolar del dia 2 de desembre de 2018;
- Canviar els neumàtics de la retro-excavadora;
- Organització i preparació de l’Escola Esportiva Municipal curs 2018/2019;
- Adquisició de catànies per atencions protocol·làries Nadal 2018.
Vist que, en data 16 d’octubre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i
s’informa l’autorització i disposició de la despesa.
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 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.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a
les corresponents aplicacions pressupostàries:
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Despesa

Proveïdor

Import total

69,33€
42,23€
165,26€
135,62 €
256,16 €
220,79 €

Aplicació
pressupostària
432-22619
920-21205
920-21500
920-22115
925-21206
312-21504
161-21405
171-21305
165-21004
165-21004
161-22116
161-22116

31,46 €
129,47€
411,40€
812,44 €
1.012,77 €
29,00 €
199,65 €

337-21312
342-21313
432-22619
432-22619
338-22613
326-22611
341-22609

606.14 €

161-21402

1.487,50 €
363,44 €

341-22728
920-22601

Subministrament – Fira Vinòleum
Subministrament - Pintura i altres

Heretat Mont-rubí, S.A.
Comercial Rediva, S.A.

29,77 €
90,62 €

Subministrament - Material brigada i altres

Ferret Casulleras, S.L.

70,91€

Serveis - Canvi neumàtic vehicle d’aigües
Serveis – Reparació motoserra
Serveis – Enllumenat de Can Rovireta
Serveis – Enllumenat de Can Rovireta
Subministraments – Material aigües
Subministraments – Material aigües

S.Balart i Catasus, S.L.
Motor Albet, S.L.
Instal·lacions Font-rubí, S.L.
Instal·lacions Font-rubí, S.L.
Grues i Materials Mallol, S.L.
Subministraments a Obres i
Terrenys, S.L.
Instal.lacions Font-rubí, S.L.
F. L. T.
Celler Josep Piñol, S.A.
Ll. B. C.
J. C. C.
Esport i Lleure Alt Penedès
Servimed Assistance, S.L.

Serveis – Enllumenat de Cal Cintet
Serveis – Manteniment pistes de pàdel
Serveis –Cata vins Fira Vinòleum
Serveis – Taulells Fira Vinòleum
Serveis – Nadal 2018
Serveis – Suport a la llar d’infants
Serveis – Cross escolar
Subministraments – Neumàtics retroexcavadora
Serveis–Organització EEM curs 2018-2019
Subministrament – Regal Nadal

S.Balart i Catasús, S.L.
Consell Esportiu Alt Penedès
Bombons Cudié, S.A.

Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats.
Tercer.- Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa d’import 887,35 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 337-22712, a favor de FRIT RAVICH, S.L.
(CIF B17023995), aprovada per la Junta de Govern en sessió de data 29 de maig de
2018.
Quart.- 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.
VINT-I-SISÈ.- 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 21:51 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.
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