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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE FEBRER DE 2019

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 5 de febrer de 2019 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 20:21 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 cessions d’ús d’instal·lacions municipals.
Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal.
5. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat de titular no conductor, al Sr. A. J. B.
6. Proposta d’aprovació de l’alta del Sr. J. B. S. del servei de Teleassistència, en
la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
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7. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. A. T. S. del servei de Teleassistència,
en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida-Serveis
Sociosanitaris.
8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 16/2018.
9. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la
comunicació prèvia exp. núm. 21/2018.
10. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 25/2018.
11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de serveis per a la
redacció d’un projecte per a l’enderroc de l’edifici de l’Av. Catalunya núm. 24
(exp. M20-2018 i G417/2018).
12. 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 23 de
gener de 2019, 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.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
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Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

S. Ll. G.

Festa particular

09/03/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

A. D. L.

Festa particular

10/03/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

E. Á. H.

Festa particular

02/02/2019

Local Can Castellví

40,00 €

0,00 €

O. M. B.

Festa particular

02/02/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

J. V. A.

Festa particular

09/02/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment:
“Vist que, en data 23 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha
realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

C. D. A.

festa particular

12/01/2019

Cal Cintet

Taxa

Fiança

220,00 €

100,00 €

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:
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Peticionari

Fiança

C. D. A.

100,00 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER
A MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR NO CONDUCTOR AL SR. A.
J. B.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 21 de gener de 2019, el Sr. A. J. B. ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Font-rubí la concessió de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la modalitat
de titular no conductor, expedient núm. 08085/2019/00002/1554F.
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H. en data 28 de gener de
2019, on proposa que es concedeixi al Sr. A. J. B. la targeta d’aparcament per a
minusvàlids, exp. núm. 08085/2019/00002/1554F, amb data de caducitat
28/01/2021, en la modalitat de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits
exigits per la normativa d’aplicació.
Vist el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Concedir al Sr. A. J. B. la targeta d’aparcament per a minusvàlids, exp.
núm. 08085/2019/00002/1554F, amb data de caducitat 28/01/2021, en la modalitat
de titular no conductor.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als
efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DEL SR. J. B. S. DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es
transcriu:
“En data 28 de gener de 2019 i NRE 126, el Sr. J. B. 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
28 de gener de 2019, en el qual informa que el Sr. J. B. 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.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta al Sr. J. B. 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 28 de gener de 2019.
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. A. T. 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 21 de gener de 2019 i NRE 88, la Sra. A. T. 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
21 de gener de 2019, en el qual informa que la Sra. A. T. 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. A. T. 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 21 de gener de 2019.
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’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 16/2018.
La proposta presentada és del tenor literal següent:
“Atès que, en data 14 d’agost de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 16/2018) presentada pel
Sr. R. B. G., per realitzar les obres consistents en substituir rajoles i sanitaris del
bany de l’habitatge situat a la plaça Santa Maria núm. 9 del barri Santa Maria de
Bellver, al municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval
de garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i
demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent
de la Corporació en data 1 d’octubre de 2018.
Atès que, en data 28 de desembre de 2018 i amb número de RE 1916, el Sr. R. B.
G. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació
prèvia 16/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 24 de gener de 2019, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 14 d’agost 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 €.
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. R. B. G. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 16/2018.
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.
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 21/2018.

AVALS

La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:
“Atès que, en data 13 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se
per assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 21/2018) presentada
per la Sra. R. M. LL., per 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 Fontrubí.
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 19 de desembre de 2018.
Atès que, en data 10 de gener de 2019 i amb número de RE 28, la Sra. R. M. LL. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia
21/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 24 de gener de 2019, 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 13 de novembre 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 €.
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. R. M. LL. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 21/2018.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessa i als serveis econòmics
municipals.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 25/2018.

AVALS

La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 2 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J.
LL. T. la llicència d’obres municipal (exp. 25/2018) per realitzar les obres consistents
en el tancament de l’entrada de la masia amb arbustos i la instal·lació d’una porta
corredera a l’habitatge anomenat Cal Marlès i situat al barri Mas Moió, núm. 8 del
municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 120,00 € i la fiança de residus
de la construcció i demolició, per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats
al compte corrent de la Corporació en data 20 de novembre de 2018.
Atès que, en data 18 de gener de 2019 i amb número de registre d’entrada 80, el Sr.
J. LL. T. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 25/2018, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 24 de gener de 2019, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de
2018, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. LL. T. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de
llicència d’obres núm. 25/2018.
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.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE PER A
L’ENDERROC DE L’EDIFICI DE L’AV. CATALUNYA NÚM. 24 (EXP. M20-2018 I
G417/2018).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de contractar el servei per a la
redacció d’un Projecte per a l’enderroc de l’edifici de l’Av. Catalunya núm. 24 per a
destinar-lo a habitatge social.
Atès que es van sol·licitar tres pressupostos a tres empreses que estan capacitades
per a dur a terme aquest servei, PONS-JULIAN, SLP., HÈLIX ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP. i J. C. B., de les quals només dues han presentat oferta, PONSJULIAN, SLP. i J. C. B., sent l’empresa que ha presentat un oferta més avantatjosa
per a aquest Ajuntament PONS-JULIAN, SLP. per import de 1.600,00 euros i 336,00
euros d’IVA. Però atès que cal contractar també, amb l’empresa que ha presentat la
millor oferta, l’estudi bàsic de seguretat i salut, la direcció de l’obra i la coordinació de
seguretat i salut, ascendint tots els serveis a 3.050,00 euros i 640,50 euros d’IVA.
Atès que, en data 31 de gener de 2019, 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 31 de gener de 2019, 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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Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

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 per a la redacció d’un Projecte per a
l’enderroc de l’edifici de l’Av. Catalunya núm. 24, mitjançant contracte menor, amb el
contractista PONS-JULIAN, SLP., per import de 3.050,00 euros i 640,50 euros d’IVA.
Aquest contracte comprendrà els següents treballs:
-

Projecte d’enderroc;
Estudi bàsic de Seguretat i Salut;
Direcció d’obra d’enderroc;
Coordinació de Seguretat i Salut.

SEGON.- L’objecte del present contracte és el servei per a la redacció d’un Projecte
per a l’enderroc de l’edifici de l’Av. Catalunya núm. 24. El codi CPV és 71242000-6,
elaboració de projectes i dissenys, pressupostos.
TERCER.- Aprovar la despesa de 3.690,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231.63200 del vigent pressupost.
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.
DOTZÈ.- 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 20:39 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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