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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 5 de novembre 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. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.
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. 86/2019, de 20 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. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat
i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:37 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora accidental 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 les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
5. Proposta d’aprovació de la renovació de la targeta d’aparcament per a
minusvàlids, en la modalitat de titular no conductor, del Sr. D. C. S.
6. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 30/2019.
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 33/2019.
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8. Proposta de concessió d’una pròrroga de l’expedient de llicència urbanística
municipal núm. 11/2018.
9. Proposta de concessió d’una pròrroga de l’expedient de llicència urbanística
municipal núm. 12/2018.
10. Proposta de devolució d’ingrés indegut de la liquidació dels tributs de la
llicència urbanística exp. núm. 35/2018.
11. Proposta d’aprovació del canvi de nom de la llicència ambiental municipal exp.
2019/02 (ACT 2003/19).
12. Comunicació prèvia no classificada, expedient ACT-2019/07, activitat
ambiental: habitatge d’ús turístic.
13. Proposta d’aprovació del padró i període de cobrament en voluntària de la
taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, exercici 2019.
14. Proposta d’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí i aprovació del conveni regulador.
15. Proposta de sol·licitud de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2020-2024 al Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
16. 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 22
d’octubre 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 i MATERIAL
MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i
material municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus
que s’hi especifiquen, 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
núm. 86/2019, de 20 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 i material municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 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

A. C. H.

Festa particular

19/10/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

J. S. P.

Festa particular

26/10/2019

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

G. B. C.

Festa particular

08/11/2019

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

M. G. B.

Material municipal

26/10/2019

2 taules i 25 cadires

13,50 €

0€

J. G. C.

Material municipal

31/10/2019

4 taules plegables

13,50 €

0€

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que es transcriu literalment
a continuació:
“Vist que, en data 1 i 22 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar al
punt tercer la cessió d’ús d’instal·lacions municipals, de les quals les següents
cessions ja s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

Fiança

D. de M. A.
G.

festa particular

18/10/2019

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. A. R. V.

festa particular

11/10/2019

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

R. G. G.

Festa particular

12/10/2019

Local Cal Cintet

220,00 €

100,00 €
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Vist que en aquestes tres cessions, un cop ha finalitzat el seu ús s’ha comprovat que
el local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del
reglament.
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local,
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari

Fiança

D. de M. A. G.

100,00 €

M. A. R. V.

100,00 €

R. G. G.

100,00 €

Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS, EN LA MODALITAT TITULAR NO
CONDUCTOR, DEL SR. D. C. S.
La proposta presentada és la següent:
“En data 21 d’octubre de 2019 i NRE 1340, el Sr. D. C. S. ha sol·licitat en aquesta
Corporació la renovació de la targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la
modalitat titular no conductor, expedient núm. 08085/2019/00005/6618K, que té
caducada.
Vist l’informe social emès per la treballadora social L. H., en data 21 d’octubre de
2019, on proposa que es renovi al Sr. D. C. S. la targeta d’aparcament per a
minusvàlids exp. núm.08085/2019/00005/6618K, amb data de caducitat 21/10/2029,
en la modalitat de titular no conductor, atès que reuneix tots els requisits exigits per
la normativa d’aplicació.
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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. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Concedir la renovació al Sr. D. C. S., de la targeta d’aparcament per a
minusvàlids exp. núm. 08085/2019/00005/6618K, amb data de caducitat 21
d’octubre de 2029, 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.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
30/2019.
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. C. G. F., en data 12 de
setembre de 2019 i amb núm. de RE 1184, per tal de realitzar les obres consistents
en el tancament del porxo de sota l’habitatge d’aproximadament 15m² i canviar el
terra del traster de formigó a rajoles a l’immoble situat al carrer de la Noguera núm.
17 de Can Castellví del municipi de Font-rubí.; segons projecte redactat i signat per
l’arquitecta tècnica N. B. A. i visat de data 17/10/2019 i número BAY358.
Vist que, en data 18 de setembre de 2019 i NRS 749, es va realitzar un requeriment
de documentació, la qual va ser aportada per la propietària en data 17 d’octubre de
2019 i NRE 1336.
Vist l’informe de data 24 d’octubre de 2019 de l’arquitecta 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 accidental, segons les dades
obrant en aquesta Corporació, de data 31 d’octubre de 2019.
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre
de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 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. 30/2019, presentada per la Sra. C. G. F.,
per tal de realitzar les obres consistents en el tancament del porxo de sota l’habitatge
d’aproximadament 15m² i canviar el terra del traster de formigó a rajoles a l’immoble
situat al carrer de la Noguera núm. 17 de Can Castellví del municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
- Que la propietat i promotor signin tots els plànols.

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.
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.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.857,50 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 6.554,58 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 170,42 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 232,42 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 131,09 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim) * Dipositat a centre
gestor autoritzat

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
33/2019.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. M. B. N., en data 19 de
setembre de 2019 i amb núm. de RE 1221, per tal de realitzar les obres consistents
en la construcció d’una piscina a l’habitatge situat al carrer de les Garrigues núm. 4
de Can Castellví del municipi de Font-rubí; segons projecte redactat i signat per
l’arquitecte tècnic R. B. V. i visat de data 19/09/2019 i número BAV399.
Vist que, en data 1 d’octubre de 2019 i NRS 797, es va realitzar un requeriment de
documentació, la qual va ser aportada pel promotor en data 9 d’octubre de 2019 i
NRE 1305.
Vist l’informe de data 14 d’octubre de 2019 de l’arquitecta 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 accidental, segons les dades
obrant en aquesta Corporació, de data 31 d’octubre de 2019.
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. 86/2019, de 20 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. 33/2019, presentada pel Sr. M. B. N., per
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una piscina a l’habitatge
situat al carrer de les Garrigues núm. 4 de Can Castellví del municipi de Font-rubí.
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors, caldrà:
- Que la propietat i promotor signin tots els plànols.

OBSERVACIONS:
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-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert
en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
I 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.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 5.500,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 9.652,61 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 250,97 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 57,92 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 320,89 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 193,05 €
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.
VUITÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA DE L’EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL NÚM. 11/2018.
La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que, la Junta de Govern Local, celebrada en data 13 de novembre de 2018, va
concedir la llicència d’obres consistents en la substitució de la coberta d’un magatzem
ubicat a la finca situada al carrer de Llitrà núm. 2-4 al barri Grabuac del municipi de
Font-rubí.
Vista la instància presentada pel Sr. F. S. C. en representació de CELLER CAN
SURIOL DEL CASTELL, S.L., en data 22 d’octubre de 2019 i amb número de registre
d’entrada 1346, en la que sol·licita una pròrroga del termini per iniciar les obres de la
llicència urbanística municipal exp. núm. 11/2018.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 28 d’octubre de 2019, informa
favorablement l’atorgament de la pròrroga sol·licitada, atès que les pròrrogues
s’entenen que són concedides ope legis per la meitat del termini de que es tracta, i
serà vàlida l’ordenació vigent en el moment en que la llicència fou concedida.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 31 d’octubre de 2019.
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), 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.- Concedir una pròrroga de sis mesos per iniciar les obres autoritzades en la
llicència urbanística municipal exp. núm. 11/2018, per a dur a terme les obres
consistents en la substitució de la coberta d’un magatzem ubicat a la finca situada al
carrer de Llitrà núm. 2-4 al barri Grabuac del municipi de Font-rubí, fixant com a nova
data màxima d’iniciació de les obres el 13 de maig de 2020. L’endemà d’aquesta
data, si no s’han finalitzat les obres, la llicència s’entendrà caducada.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
Segons Ordenança Fiscal núm. 18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme de l’any 2019. Pel que fa al punt 1.i de l’article 6è – Quota tributària.
Article 6è. Quota tributària
1.i) Tramitació de pròrroga d’una llicència d’obres: 50,00 euros

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA DE L’EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL NÚM. 12/2018.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, la Junta de Govern Local, celebrada en data 13 de novembre de 2018, va
concedir la llicència d’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.
Vista la instància presentada pel Sr. F. S. C. en representació de CELLER CAN
SURIOL DEL CASTELL, S.L., en data 22 d’octubre de 2019 i amb número de registre
d’entrada 1346, en la que sol·licita una pròrroga del termini per iniciar les obres de la
llicència urbanística municipal exp. núm. 12/2018.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 28 d’octubre de 2019, informa
favorablement l’atorgament de la pròrroga sol·licitada, atès que les pròrrogues
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s’entenen que són concedides ope legis per la meitat del termini de que es tracta, i
serà vàlida l’ordenació vigent en el moment en que la llicència fou concedida.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 31 d’octubre de 2019.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), 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.- Concedir una pròrroga de sis mesos per iniciar les obres autoritzades en la
llicència urbanística municipal exp. núm. 12/2018, per a dur a terme les obres
consistents en la construcció d’un aparcament soterrat obert a la finca anomenada Can
Suriol del Castell i situada al barri Grabuac núm. 12 del municipi de Font-rubí, fixant
com a nova data màxima d’iniciació de les obres el 13 de maig de 2020. L’endemà
d’aquesta data, si no s’han finalitzat les obres, la llicència s’entendrà caducada.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
Segons Ordenança Fiscal núm. 18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme de l’any 2019. Pel que fa al punt 1.i de l’article 6è – Quota tributària.
Article 6è. Quota tributària
1.i) Tramitació de pròrroga d’una llicència d’obres: 50,00 euros

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’INGRÉS INDEGUT DE LA LIQUIDACIÓ
DELS TRIBUTS DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 35/2018.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“En data 14 de maig de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la llicència
d’obres (LUM 35/2018), presentada pel Sr. T. R. F., per tal de realitzar les obres
consistents en aportar terra vegetal per arranjar zona enfonsada d’una vinya situada
al polígon 24 parcel·les 27 i 41 del municipi de Font-rubí.
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Vist que, en data 7 d’octubre de 2019 el Sr. T. R. F. va fer una transferència bancària
de l’import total de la liquidació dels corresponent tributs aprovada per import de
65,60 euros. Posteriorment, en data 10 d’octubre de 2019, el Sr. R., per error, va
efectuar una nova transferència a aquesta Corporació per import de 65,00 euros i pel
mateix concepte.
Vist l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
preveu que el procediment per al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos
indeguts es pot iniciar d’ofici o a instàncies de l’interessat, entre d’altres, en el
supòsit de que la quantitat pagada hagi estat superior a l’import a ingressar resultant
d’un acte administratiu o d’una autoliquidació; per la qual cosa l’administració ha de
retornar als obligats tributaris els ingressos que indegudament s’haguessin ingressat
en el tresor públic en ocasió de les seves obligacions tributàries.
De conformitat amb la legislació aplicable, en especial la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària; el reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei General Tributària, el
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 d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Reconèixer la quantitat de 65,00 euros com a ingrés indegut, procedint per
part del Sr. T. R. F. l’obtenció de la seva devolució.
Segon.- Ordenar el pagament de 65,00 euros autoritzat a favor del Sr. R., i remetre
l’ordre de pagament a intervenció perquè procedeixi a la fiscalització formal del
pagament.
Tercer.- Comunicar l’acord a l’interessat.
Quart.- Comunicar aquest acords als serveis econòmics de la Corporació perquè
procedeixin a l’execució de la devolució mitjançant ingrés de la quantitat indicada en
el compte corrent corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DE LA LLICÈNCIA
AMBIENTAL MUNICIPAL EXP. 2019/02 (ACT 2003/19).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, amb data 24 de juliol de 2019 (NRE 1045) el Sr. M. P. M., va presentar
una instància demanant que es prengui coneixement del canvi de nom de la llicència
ambiental municipal concedida al Sr. A. P. A. per la Junta de Govern en sessió de
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data 30 d’abril de 2013 per a l’exercici de l’activitat dedicada a l’explotació avícola de
pollastres de posta, núm. d’exp. ACT 2003/19, a la finca anomenada Granja Pons i
situada al barri Grabuac núm. 56 d’aquest municipi, adjuntant la documentació
requerida per a aquest tràmit.
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 28 d’octubre de 2019,
on informa favorablement al canvi de nom de La llicència ambiental municipal, atès
que es mantenen els requisits que propiciaren la concessió de la llicència ambiental
municipal de l’activitat CONDICIONADA a la conformitat de la vigència dels
contractes preexistents relatius a les dejeccions ramaderes per part del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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. 86/2019, de 20 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 Sr. M. P. M. el canvi de nom de la llicència Ambiental
municipal exp. 2019/02 (ACT 2003/19), d’explotació ramadera avícola, a la finca
anomenada Granja Pons i situada al barri Grabuac núm. 56 d’aquest terme
municipal, que consta a nom d’A. P. A., amb les mateixes característiques que la
llicència originària.
Segon.- Liquidar la corresponent taxa per la tramitació de l’exp. 2019/02 (ACT
2003/19) 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 l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA NO CLASSIFICADA, EXPEDIENT ACT2019/07, ACTIVITAT AMBIENTAL: HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC.
La proposta presentada és la següent:
“EXPEDIENT ACT-2019/07. COMUNICACIÓ PRÈVIA NO CLASSIFICADA. ACTIVITAT
AMBIENTAL: HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC. INTERESSAT: D. O. H. EMPLAÇAMENT:
BARRI SEMISÓ I LA FONT, NÚM. 9 – CAL PERICO (08736) FONT-RUBÍ.

Antecedents de fet
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1. El dia 16 d’octubre de 2019, amb registre entrada núm. 1330, el Sr. D. O. H.
presenta una comunicació prèvia d’activitats ambientals no classificades, per a
l’exercici d’una activitat d’habitatge d’ús turístic situada al barri Semisó i la Font núm.
9 i anomenada Cal Perico del municipi de Font-rubí.
2. El dia 28 d’octubre de 2019, l’enginyer municipal emet informe de suficiència
favorable a la comunicació prèvia.
Fonaments de dret
1. La present activitat no està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Per tant, l’activitat es pot considerar com a innòcua, i es troba sotmesa al règim
de comunicació prèvia, d’acord amb l’establert al Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, i d’acord amb l’ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions, aprovada per
l’Ajuntament de Font-rubí.
3. L’activitat de referència no es troba en els establiments sotmesos al control
preventiu de l’administració de la Generalitat, d’acord amb l’annex 1 de la Llei
3/2010. Per tant, la verificació de les condicions de seguretat en cas d’incendi
correspon inicialment a l’administració municipal.
4. Les comunicacions prèvies estan sotmeses al pagament d’una taxa, d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així
com els controls posteriors a l’inici de les activitats. La taxa per a les comunicacions
d’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades per
normativa sectorial, ascendeix a 200,00 euros + 2,00 euros/m².
Per tot l’exposat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
sobre les comunicacions prèvies i amb la Resolució d’Alcaldia 86/2019, de 20 de
juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’inici de l’activitat d’habitatge d’ús
turístic, expedient núm. ACT-2019/07, a nom de D. O. H., subjecta al Règim de
Comunicació prèvia –activitat no classificada- i ubicada al barri Semisó i la Font núm.
9 anomenada Cal Perico d’aquest municipi, amb efectes del dia 16 d’octubre de
2019.
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Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i
condicions que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt
amb l’escrit de comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers.
Qualsevol canvi substancial o ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el
present acord.
Condicions:
- Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu
propietari, directament o indirectament, tercers, de forma reiterada i a canvi de
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata
disponibilitat i amb les característiques que estableix el Decret 159/2012, de 20 de
novembre.
- Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per
estances.
- L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en la
comunicació presentada. Qualsevol modificació en les dades o en l’habitatge s’haurà de
comunicar a l’ajuntament.
- El titular ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat.
- Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de
temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge
es cedeix dues o més vegades dins del període d’un any.
- Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habilitat i complir en tot
moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no
poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.
- Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris
necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei
d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte
estat d’higiene.
- El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de
facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera
immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
- El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei
d’assistència i manteniment de l’habitatge.
- La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la
condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats
competents.
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- Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A
aquests efectes, els ajuntaments trameten a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats
en el seu terme municipal a través de la extranet de les administracions públiques
catalanes.
- Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la
Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc
adequat dins de l’habitatge turístic.
- Les aigües residuals produïdes es gestionaran correctament, complint l’establert per la
normativa que sigui d’aplicació. Caldrà disposar dels justificants que acreditin el correcte
manteniment de les instal·lacions de depuració de les aigües i que les aigües residuals
es gestionen correctament.
- La instal·lació elèctrica estarà degudament protegida i complirà el vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, així com les Instruccions Tècniques que li siguin d'aplicació.
Caldrà disposar dels justificants que acreditin el correcte manteniment de la instal·lació
elèctrica.
- Les instal·lacions hauran de ser instal·lades, utilitzades i mantingudes de manera que
no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi. Concretament, es
complirà l’establert a la Llei 12/2008 de seguretat industrial, i la resta de normativa que
sigui d’aplicació.
- Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a les
persones usuàries:
a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia.
b) El número de telèfon d'atenció per atendre les possibles consultes i/o incidències.
c) Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
d) El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.
- La propietat o persona gestora ha de remetre a la Direcció General de la Policia la
informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, d'acord amb la normativa
de seguretat ciutadana aplicable. Veure Ordre IRP/418/2010, de 5 d'agost, sobre
l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones
que s'allotgen als establiments d'hostatge ubicats a Catalunya.
- L’habitatge ha de donar compliment a les condicions de prevenció i seguretat en cas
d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic i en especial als indicats a la
ITC SP 137.

Tercer.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’activitats comunicades, que
ascendeix a 532,74 euros, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
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

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ I PERÍODE DE COBRAMENT
EN VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, EXERCICI 2019.
La proposta presentada és la següent:
“Vist el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2019, que consta a l’expedient, amb
1 contribuent i un import total de 264,00 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 23,
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 28 d’octubre
de 2014.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst
als articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article
24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i
l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les
taxes i la notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2019, que consta a
l’expedient, amb 1 contribuent i un import total de 264,00 euros.
SEGON.- Aprovar el període de cobrament en voluntària del rebut, que serà del dia
11 de novembre del 2019 al 11 de gener de 2020.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, per
tal que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les reclamacions
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que estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el padró
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
QUART.- Donar compte d’aquest acord als serveis econòmics municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’AGRUPACIÓ CORAL DE
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la següent:
“Vista la petició formulada per l’AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de 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 2019.
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. 86/2019, de 20 de juny,
de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí, amb CIF G-58317892, per un
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import de QUATRE CENTS SEIXANTA EUROS (460,00 €), destinada a la
dinamització de les activitats de l’associació per fomentar la cohesió de grup, 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’AGRUPACIÓ
CORAL DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ PER L’ANY 2019 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, la Sra. P. B. C., major d’edat, actuant com a presidenta, en nom i representació de
AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí, amb CIF G-58317892, amb domicili a efectes de
notificació a l’avinguda Catalunya núm. 45 de Guardiola de Font-rubí (08736),
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’entitat AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí va presentar, en data 15 d’octubre
setembre de 2019 i NRE 1.319, 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 2019, per tal de
poder realitzar els seus objectius.
II. Que l’entitat AGRUPACIÓ CORAL de Guardiola de Font-rubí treballa amb la finalitat de fomentar la
pràctica musical al municipi tot treballant valors com la cohesió de grup. Dita associació participa en
nombroses festes locals i organitza entre d’altres, el concert de Nadal al municipi.
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 l’Agrupació Coral
de Guardiola de Font-rubí en l’execució del projecte/activitat següent: dinamització de les activitats de
l’associació i treball de cohesió de grup, entre d’altres.
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament subvencionarà l’associació Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí amb un import de
QUATRE CENTS SEIXANTA EUROS (460,00€), per col·laborar en la realització de les activitats
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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 2019.
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 2020, mitjançant la presentació de la documentació prevista a l’article 23.1.b) de
l’Ordenança.
Sisè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol cop durant l’exercici 2019.
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.
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Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2019. Així mateix,
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUATRE CENTS
SEIXANTA EUROS (460,00€), amb càrrec a l’aplicació 334.48031 del pressupost de
l’exercici 2019, per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART.- RECONÈIXER l’obligació del crèdit corresponent a la despesa aprovada
de l’aplicació indicada del vigent pressupost i ordenar i realitzar el pagament a
l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agrupació Coral de Guardiola de Fontrubí.
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura del conveni.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA ÚNIC
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2020-2024 AL DEPARTAMENT
DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, del Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’obre la convocatòria única per a la
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (ref. BDNS 468916).
Les dues línies de finançament són:
1. Línia de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el
finançament de les obres i serveis de competència municipal i és vigent durant
tot el període 2020-2024.
2. Línia de subvencions per acció territorial a municipis petits, amb l’objectiu de
cooperar en el finançament de les obres i els serveis de competència municipal
en nuclis urbans de població reduïda i és vigent durant tot el període 2020-2024.
Atès que l’ajuntament de Font-rubí està interessat en sol·licitar els següents ajuts:
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• Arranjament de la piscina municipal i dels lavabos del Centre Recreatiu “La
Cooperativa” per la línia d’inversions.
• Construcció d’un habitatge d’ús social per a la gent gran per la línia de
subvencions a municipis petits.
Vist que una de les condicions que requereix el Departament de Presidència per a
poder sol·licitar l’esmentada subvenció és la certificació de l’acord de l’òrgan
competent aprovant la seva sol·licitud.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern
Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la presentació de sol·licitud d’ambdues línies de finançament del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya
SEGON.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a la sol·licitud i
trametre-la al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tota la documentació necessària per la
tramesa i, si escau, justificació de la subvenció.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt
que no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió. Es tracta de la proposta del calendari fiscal per al 2020.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del
dia, i s’acorda que a continuació es debati i es voti.
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY
2020 DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“Atès que l’Organisme de Gestió Tributària ha presentat per a l’any 2020 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
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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

Data inici

Data final

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 no domiciliats
Taxa gestió residus domèstics – 1a. Fracció - Domiciliats
Taxa gestió residus domèstics – 2a. Fracció - Domiciliats
Taxa gestió residus comercials no domiciliats
Taxa gestió residus comercials – 1a. Fracció - Domiciliats
Taxa gestió residus comercials – 2a. Fracció - Domiciliats
Taxa per clavegueram
Taxa subministrament d’aigües – 4t.trimestre 2019
Taxa subministrament d’aigües – 1r. Trimestre 2020
Taxa subministrament d’aigües – 2n. Trimestre 2020
Taxa subministrament d’aigües – 3r. Trimestre 2020

04/05/2020

06/07/2020
04/05/2020
01/10/2020
06/07/2020
06/07/2020
04/05/2020
04/05/2020
01/10/2020
01/10/2020
04/05/2020
18/11/2020
06/07/2020
04/05/2020
01/10/2020
06/07/2020
04/05/2020
01/10/2020
06/07/2020
26/05/2020
26/08/2020
26/10/2020
26/01/2021

04/05/2020
04/05/2020

02/03/2020
18/09/2020
04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020
26/03/2020
26/06/2020
26/08/2020
26/11/2020

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.
Per tot això, en virtut de la delegació conferida a aquesta Junta de Govern Local per
Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, s'acorda per unanimitat:
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Primer.- Donar la conformitat a la proposta de Calendari Fiscal del municipi de Fontrubí per a l’exercici 2020, 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 2020, 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 de
caràcter local
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públics amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa

Data inici

Data final

18/09/2020

20/11/2020

18/09/2020

20/11/2020

Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 20/11/2020.

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.

DISSETÈ.- 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 21:13 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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