
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 06 D’OCTUBRE DE 2015 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 6 d’octubre de 2015 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 20,39 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 cessió d’ús d’instal·lacions municipals. 
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4. Proposta de cessió d’ús de la bústia núm. 27 de Les Casetes d’En Raspall.  
5. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 

d’obres exp. núm. 65/2014. 
6. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 

d’obres exp. núm. 22/2015. 
7. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la baixa de la Sra. M. R. C. del servei de 

teleassistència en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona. 
8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la baixa de la Sra. J. C. C. del servei de 

teleassistència en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona. 
9. Proposta de concessió de targeta d’aparcament per a minusvàlids, en la 

modalitat de titular conductor, a la Sra. R. J. R. 
10. Proposta d’aprovació de l’atorgament de subvencions a diverses entitats 

municipals. 
11. Proposta d’aprovació d’un ajut econòmic per motius socials a la família M. H. 
12. Proposta d’aprovació definitiva del Projecte per a la construcció d’unes pistes de 

pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-
rubí. 

13. Proposta d’aprovació definitiva del Projecte per al reasfaltat i arranjament de 
varis camins al terme municipal de Font-rubí. 

14. Proposta d’adjudicació a l’empresa Congermi, S.L. del contracte menor de les 
obres de rehabilitació de la coberta i de la planta primera de l’edifici situat a l’Av. 
Catalunya núm. 12 de Guardiola de Font-rubí. 

15. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 18/2015. 
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 de 
setembre de 2015, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el 
President la declara aprovada per unanimitat. 
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SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
 
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Vistes la sol·licituds presentades demanant la cessió 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 la cessió d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, si s’escau. 
 
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 

C. G. J. 
Celebració 
particular 

02/10/2015 Cal Cintet 110,00 € 

R. R. E. 
Celebració 
particular 

11/10/2015 Cal Cintet 110,00 € 

  
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 1 d’octubre de 2015” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 2 7 DE LES CASETES 
D’EN RASPALL. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Mª E. A. P., en data 29 de setembre de 2015 i 
amb núm. de registre d’entrada 859, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una 
bústia al mòdul situat a Les Casetes d’en Raspall. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer .- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 27 del mòdul instal·lat a Les 
Casetes d’en Raspall a la Sra. Mª E. A. P. 
 
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 a la interessada.   
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 5 d’octubre de 2015” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 65/2 014. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la del tenor literal següent: 
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“Atès que, en data 11 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va atorgar a la 
Sra. D. M. G. la llicència municipal (exp. 65/2014) per realitzar les obres consistents en 
la reparació de goteres de la teulada, substituint les teules trencades i neteja general de 
la mateixa amb una superfície aproximada d’uns 50m², a la finca anomenada Cal Pau 
Ventura i situada al barri Grabuac núm. 4 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 17 de novembre de 2014.   
 
Atès que, en data 29 de juliol de 2015 i amb número de registre d’entrada 739, la Sra. 
D. M. G. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
65/2014, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de setembre de 2015, 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 a 
la documentació tècnica presentada i aprovada  en Junta de Govern Local de data 11 
de novembre de 2014, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres 
dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de 
residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la devolució a la Sra. D. M. G. dels avals dipositats 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. 65/2014.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 d’octubre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AV ALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 22/2 015. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, en data 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. G. 
M. la llicència municipal (exp. 22/2015) per realitzar les obres consistents en tapar 
esquerdes de la paret de tancament del pati i del garatge, arranjar baixant d’aigua que 
s’embussa molt sovint i canviar rajoles trencades a l’exterior de l’habitatge situat al 
carrer de les Escoles núm. 2 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, al 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 10 de juny de 2015. 
 
Atès que, en data 22 de setembre de 2015 i amb número de registre d’entrada 846, el 
Sr. J. G. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
22/2015, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de setembre de 2015, 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 a 
la documentació tècnica presentada i aprovada en Junta de Govern Local de data 19 
de maig de 2015, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels 
serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per 
la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. J. G. M. dels avals dipositats 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. 22/2015.  
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Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 2 d’octubre de 2015” 
 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIX A DE LA SRA. M. R. 
C. DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀ SICA DE 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és del 
següent tenor literal: 
 
“En data 7 de setembre de 2015 i NRE 806, la Sra. C. R. C. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava la Sra. M. R. C., 
amb motiu de canvi de residència de la usuària. 
 
Vist l’informe emès per l’Educadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 28 de 
setembre de 2015, 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 de 
la Sra. M. R. 
 
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 a la Sra. M. R. C. 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 28 de setembre de 2015. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
L’Alcalde,  
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 29 de setembre de 2015” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAI XA DE LA SRA. J. C. 
C. DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀ SICA DE 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“En data 28 de setembre de 2015 i NRE 856, la Sra. J. C. C. ha sol·licitat en aquesta 
Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava atès l’ ingrés 
definitiu en una residència. 
 
Vist l’informe emès per l’Educadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 28 de 
setembre de 2015, 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 de 
la Sra. J. C. C. 
 
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 a la Sra. J. C. C. 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 28 de setembre de 2015. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 

L’Alcalde,  
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 28 de setembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMEN T PER A 
MINUSVÀLIDS EN LA MODALITAT DE TITULAR CONDUCTOR, A  LA SRA. R. J. R. 
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La proposta que es presenta davant la Junta de Govern Local és del següent tenor 
literal: 
 
“Atès que en data 14 de setembre de 2015, la Sra. R. J. R. ha sol·licitat a l’Ajuntament 
de Font-rubí l’atorgament de la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la modalitat 
de titular conductor. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social E. M. B. en data 28 de setembre de 
2014, on proposa que es concedeixi a la Sra. R. J. R. la targeta d’aparcament per a 
minusvàlids en la modalitat de titular 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 a la Sra. R. J. R. la targeta d’aparcament per a minusvàlids en la 
modalitat de titular no conductor, núm. d’expedient 08085/2015/004/7335N i amb data 
de caducitat 28/09/2020. 
 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Socials de la Corporació als efectes 
oportuns. 
 
L’Alcalde  
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 29 de setembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBV ENCIONS A 
DIVERSES ENTITATS MUNICIPALS. 
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La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
 

“Vistes les diferents instàncies presentades per diverses entitats sense ànim de lucre, 
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les despeses que 
han de suportar aquestes entitats. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient. 
 
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). 
 
Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques que es relaciona a 
l’annex d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i 
activitats que s’hi especifiquen. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 
 

1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a 
finançar les despeses derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant 
l’exercici 2015. 

2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a 
màxim el dia 31 de març de 2016 mitjançant la presentació de documentació que 
acrediti que s’han realitzat les despeses. 

3. El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran 
avançaments o pagaments a compte. 
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4. 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. 

5. El/la beneficiari/ària de la 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 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 de les 
activitats a desenvolupar. 

9. 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, si s’escau. 

10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la 
data de la notificació de la present resolució. 

11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de 
Secretaria i Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX:  
 

1. Sol·licitant: AGRUPACIÓ CORAL GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
Import atorgat: 460,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2015. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 

2. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Barri de 
Font-rubí. 
Import atorgat: 480,00 euros 
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Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2015. 
    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 

3. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Remolc del 
Cava. 
Import atorgat: 200,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2015. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 

Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde  
Font-rubí, 1 d’octubre de 2015” 
 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN AJUT ECONÒMIC PER MOTIUS 
SOCIALS A LA FAMÍLIA M. H. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la petició presentada per la Sra. Ma. D. H. C. als serveis socials de la Corporació, 
en data 2 d’octubre de 2015 (NRE 880) en la que sol·licitava un ajut econòmic per a 
sufragar la sortida educativa a Navarra de la seva filla N. organitzada per l’escola CEIP 
FONT-RÚBIA. 
 
Vist l’informe emès per l’equip bàsic de serveis socials d’aquesta Corporació en data 5 
d’octubre de 2015, en el que atesa la situació econòmica i social de la família M. H. 
valora la concessió d’un ajut econòmic puntual per import de 70,00 euros, per pagar el 
transport de les colònies d’anglès a Navarra de la N., amb la finalitat que la menor 
pugui participar en aquesta activitat organitzada per l’escola. 
 
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de prestació de 
serveis socials i que poden exercir activitats complementàries com les relatives a 
l’educació, d’acord amb el que preveuen els articles 66.3.k) i 71.1.a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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Atès que una de les línies d’actuació per a assolir aquest objectiu és concedir ajudes 
econòmiques de caràcter social com són sufragar despeses d’escolarització amb 
famílies amb risc d’exclusió social. 
 
Vist el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic. 
 
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.- Concedir un ajut econòmic per import de 70,00 euros a la Família M. H., en 
concepte del transport de les colònies d’anglès a Navarra de la seva filla N. 
organitzades pel CEIP Font-rúbia, pels motius previstos a l’informe emès per 
l’educadora social d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la família interessada i donar trasllat a l’educadora 
social. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Intervenció, als efectes 
adients. 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde i regidor d’Acció Social 
Font-rubí, 5 d’octubre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECT E PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMENT  DE LA ZONA 
ESPORTIVA DE LA SITJOTA A GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Atesa la necessitat de procedir a dur a terme una actuació a la zona esportiva de la 
Sitjota, al nucli de Guardiola de Font-rubí, per ampliar l’oferta esportiva a Font-rubí, 
amb la construcció de dues pistes de pàdel i la reubicació d’una pista de volei-platja, 
millorant l’accessibilitat a la zona i l’enllumenat; i atès que es pretén aconseguir una 
subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, per import de 60.000,00 euros, 
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provinent d’un canvi de destinació de la subvenció PUOSC 2012/98, per això l’actuació 
ha de ser adjudicada abans del 31 de desembre de 2015, i que, per tant, cal aprovar el 
projecte el més aviat possible i iniciar la seva licitació. 
 
Atès que, en data 11 d’agost de 2015, la Junta de Govern aprovà inicialment el Projecte 
per a la construcció d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la 
Sitjota a Guardiola de Font-rubí, redactat per URBS PROIECTA, SL, amb un 
pressupost d’execució de 73.516,16 euros i 15.438,39 euros d’IVA. 
 
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de quinze dies, 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de 
setembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6548 de data 
2 de setembre de 2015, al tauler d’anuncis de la Corporació (entre els dies 28 d’agost i 
21 de setembre de 2015) i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org des del dia 2 
de setembre de 2015. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap 
reclamació ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria de data 24 
de setembre de 2015 que consta al corresponent expedient administratiu. 
 
Vista la regulació establerta en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
ROAS, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte per a la construcció d’unes pistes de pàdel i 
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí, redactat per 
URBS PROIECTA, SL, amb un pressupost d’execució de 73.516,16 euros i 15.438,39 
euros d’IVA. 
 
Segon.- Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article 
126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als 
efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Font-rubí, 28 de setembre de 2015 
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L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJEC TE PER AL 
REASFALTAT I ARRANJAMENT DE VARIS CAMINS AL TERME M UNICIPAL DE 
FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atesa la necessitat de procedir a dur a terme una actuació d’arranjament de quatre 
camins del municipi, que presenten desperfectes superficials com flonjats, esquerdes i 
despreniments de voreres; i atès que es pretén aconseguir una subvenció del PUOSC 
de la Generalitat de Catalunya, per import de 125.000,00 euros, provinent d’un canvi de 
destinació de la subvenció PUOSC 2012/99,  l’actuació ha de ser adjudicada abans del 
31 de desembre de 2015, i que, per tant, cal aprovar el projecte el més aviat possible i 
iniciar la seva licitació. 
 
Atès que, en data 11 d’agost de 2015, la Junta de Govern aprovà inicialment el Projecte 
per al reasfaltat i arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí, redactat 
per l’arquitecte tècnic X. M. C., amb un pressupost d’execució de 137.750,12 euros i 
28.927,53 euros d’IVA. 
 
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de quinze dies, 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de 
setembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6548 de data 
2 de setembre de 2015, al tauler d’anuncis de la Corporació (entre els dies 28 d’agost i 
21 de setembre de 2015) i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org des del dia 2 
de setembre de 2015. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap 
reclamació ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria de data 24 
de setembre de 2015 que consta al corresponent expedient administratiu. 
 
Vista la regulació establerta en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
ROAS, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
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Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte per al reasfaltat i arranjament de varis 
camins al terme municipal de Font-rubí, redactat per l’arquitecte tècnic X. M. C., amb un 
pressupost d’execució de 137.750,12 euros i 28.927,53 euros d’IVA. 
 
Segon.- Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article 
126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als 
efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Font-rubí, 28 de setembre de 2015 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA CONGER MI, S.L. DEL 
CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA  COBERTA I DE 
LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI SITUAT A L’AV. CATAL UNYA NÚM. 12 DE 
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2015 s’acredità la 
necessitat de realitzar l’arranjament de la coberta i de la planta primera de l’edifici situat 
a l’Av. Catalunya núm. 12 de Guardiola de Font-rubí, que es troba en mal estat, per a la 
seva adequació com a magatzem temporal de les entitats municipals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 26 
de març de 2015, ha concedit un ajut econòmic per import de 15.000,00 euros a 
l’Ajuntament de Font-rubí per a l’execució d’aquesta actuació. 
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Vist el pressupost de l’empresa CONGERMI, S.L., de data 3 de febrer de 2015, per a 
dur a terme la rehabilitació de la coberta i de la planta primera de l’edicifi situat a l’Av. 
Catalunya núm. 12 d’aquest municipi, que ascendeix a 13.636,36 euros i 2.863,64 
euros d’IVA. 
 
Atès que en data 17 de setembre de 2015 es va emetre informe dels serveis tècnics 
municipals sobre la no existència de fraccionament de les referides obres. 
 
Atès que en data 17 i 21 de setembre de 2015, es van emetre dos informes per part de 
la Secretària - interventora sobre el procediment a seguir i legislació aplicable, i sobre el 
crèdit pressupostari per a finançar la despesa que comporta aquesta adjudicació; i es 
va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els 
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent 
per a contractar. 
 
Vista la documentació obrant en l’expedient administratiu i atesa la regulació establerta 
al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, pel que fa als contractes menors d’obra. 
 
Vist el que preveu l’article 34 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
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.- Portar a terme les obres relatives a la rehabilitació de la coberta i de la planta 
primera de l’edifici situat a l’Av. Catalunya núm. 12 de Guardiola de Font-rubí, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CONGERMI, S.L. 
per un import de 13.636,36 euros i 2.863,64 euros d’IVA. 
Segon.- Publicar aquests acords en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina 
web municipal. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació a la corresponent  partida 
pressupostària per un import total de 16.500,00 euros. 
 
Quart.- Indicar que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti 
el pagament, si s’escau. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
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Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 28 de setembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU , DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES NÚM. 18/2015. 
 
La proposta presentada és la següent: 

 
“Vista la relació de factures núm. 18/2015, de data 6 d’octubre de 2015, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 27.732,92 euros (vint-i-
set mil set-cents trenta-dos euros amb noranta-dos cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 5 d’octubre de 2015. 
 
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. 18/2015, de data 6 d’octubre de 2015, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
27.732,92 euros (vint-i-set mil set-cents trenta-dos euros amb noranta-dos cèntims). 
 

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. 
 
Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SETZÈ.- 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 21,55 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. 
 
 


