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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 3 de novembre 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 20,34 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 d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 57/2015.  
5. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 59/2015.  
6. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 60/2015.  
7. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 

exp. núm. 47/2015. 
8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’alta de la Sra. N. I. U. del servei de 

teleassistència en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor 
Televida-Serveis Sociosanitaris.  

9. Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’alta de la Sra. J. B. P. del servei de 
teleassistència en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor 
Televida-Serveis Sociosanitaris. 

10. Proposta d’acceptació de la cessió gratuïta a l’Ajuntament de dues finques del 
carrer Mossèn Vicenç marí del municipi de Font-rubí. 

11. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat del nínxol núm. 4 del sector 
Ntra. Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 

12. Proposta d’atorgament de subvenció a una entitat municipal. 
13. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 

l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a regular l’ús del servei de transport 
escolar no obligatori de la ruta 58 durant el curs 2015/2016. 

14. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí. 

15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Construcció 
d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a 
Guardiola de Font-rubí”. 

16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Reasfaltat i 
arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí”. 

17. Sol·licitud de subministrament elèctric per al local de joves a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. 

18. Proposta d’inscripció de la secretària a un curs de contractació administrativa i 
gestió del serveis públics dels ens locals. 

19. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 20/2015. 
20. 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. 
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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 20 
d’octubre de 2015, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el 
President la declara aprovada per unanimitat. 
 
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 
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F. T. G. Festa 
particular 

29/10/2015 Cal Cintet 110,00 € 

R. V. M. 
Festa 

particular 
30/10/2015 Cal Cintet 110,00 € 

C. F. 
Festa 

particular 
07/11/2015 Cal Cintet 110,00 € 

J. A. R. F. 
Festa 

particular 
08/11/2015 Cal Cintet 110,00 € 

  
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 30 d’octubre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLI CÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 57/2015. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. S. B. per tal de pintar 
les façanes exteriors de l’habitatge anomenat Cal Jep Carme, situat al barri la Massana 
núm. 2 del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
08084A027000280000OU. 
 
 

Vist l’informe de data 19 d’octubre de 2015 de l’arquitecta municipal FAVORABLE  a 
l’assabentat de 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. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer .- Aprovar l’assabentat a la llicència d’obres núm. 57/2015, presentada per la 
Sra. M. S. B., per tal de pintar les façanes exteriors de l’habitatge anomenat Cal Jep 
Carme i situat al barri de la Massana núm. 2 del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 

- Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una 
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc . 

- Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres 
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la 
realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò establert en el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de 12 de 
novembre,  pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. 

 
Segon .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 22 d’octubre de 2015” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LL ICÈNCIA D’OBRES 
EXP. NÚM. 59/2015. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. C. S., en data 19 d’octubre 
de 2015 i amb núm. de RE 921, per tal de realitzar les obres consistents en canviar tres 
finestres de sobre el garatge de la finca situada al carrer Santa Maria núm. 13 del nucli 
urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí, amb referència cadastral 
7459809CF8875N0001WX. 
 
Vist l’informe de data 28 d’octubre de 2015 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 
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Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa 
d’aplicació. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 29 d’octubre de 2015. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 59/2015, presentada pel Sr. J. C. S., per tal 
de realitzar les obres consistents en canviar tres finestres de sobre el garatge de la 
finca situada al carrer Santa Maria núm. 13 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 

• En cas que l’actuació impliqui algun element estructural, caldrà obligatòriament aportar full 
d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi 
professional, tal i com preveu l’art. 21.2 de 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. 

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

•  I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i controlat. Una 
vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la gestió dels residus 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Que ha de dir el nom del titular de la llicència, el 
número de llicència d’obres i el lloc de les obres. 

 
Segon .- Aprovar la liquidació dels següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 250,00 €   
PRESSUPOST REVISAT: 250,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 6,50 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un import mínim de 50€): 50,00 €  
PLACA: 12 € 
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IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 68,50 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2 % en zon a urbana): 120,00 € (mínim)  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 d’octubre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLIC ÈNCIA D’OBRES EXP. 
NÚM. 60/2015. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. L. S. R., en data 22 d’octubre 
de 2015 i amb núm. de RE 935, per tal de realitzar les obres de reforma de la cuina 
(aprox. de 8m²) consistents en canviar els armaris, treure les rajoles de la paret i tornar-
ne a col·locar unes altres (aprox. uns 15m²) a l’habitatge anomenat Cal Laureà, situat al 
barri de Guardiola de Font-rubí núm. 2 del municipi de Font-rubí, amb referència 
cadastral 08084A026000270000OY. 
  
Vist l’informe de data 28 d’octubre de 2015 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, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 29 d’octubre de 2015. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
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D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer .- Aprovar la llicència d’obres núm. 60/2015, presentada pel Sr. L. S. R., per tal 
de realitzar les obres de reforma de la cuina (aprox. de 8m²) consistents en canviar els 
armaris, treure les rajoles de la paret i tornar-ne a col·locar unes altres (aprox. uns 
15m²) a l’habitatge anomenat Cal Laureà, situat al barri de Guardiola de Font-rubí núm. 
2 del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 
 

- En cas que intervinguin instal·ladors, ja sigui l’electricista, lampista o instal·lador del gas 
que facin les instal·lacions ha de tenir en vigor els corresponents carnets d’instal·ladors 
homologats. 

- 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.  

- 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. Que ha de dir el nom del titular de 
la llicència, el número de llicència d’obres i el lloc de les obres. 

 
Segon .- Aprovar la liquidació dels següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.960,00 €   
PRESSUPOST REVISAT: 2.960,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 76,96 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un import mínim de 50€): 50,00 €  
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 138,96 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en zone s rústiques): 120,00 € (mínim)  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 29 d’octubre de 2015” 
 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AV AL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 47/20 15. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és del 
següent tenor literal: 
 
“Atès que, en data 11 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. C. 
S. la llicència municipal (exp. 47/2015) per realitzar les obres consistents en la reforma 
de la teulada de la finca situada al carrer Santa Maria núm. 13 del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí, 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 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 25 d’agost de 2015.  
 
Atès que, en data 19 d’octubre de 2015 i amb número de registre d’entrada 922, el Sr. 
J. C. S. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la llicència 
47/2015, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 21 d’octubre 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 al 
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2015, 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 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la devolució al Sr. J. C. S. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 47/2015.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 22 d’octubre 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 L’ALTA  DE LA SRA. N. I. U. 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSIC A DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“En data 20 d’octubre de 2015 i NRE 924, la Sra. N. I. U. 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  2 
de novembre de 2015, en el qual informa que la Sra. N. I. U.  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 a la Sra. N. I. U. 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 2 de 
novembre 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, 2 de novembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE LA SRA. J. B. P. 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSIC A DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS. 
 
La proposta que es presenta és del següent tenor literal: 
 
“En data 20 d’octubre de 2015 i NRE 929, la Sra. J. B. P. 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  2 
de novembre de 2015, en el qual informa que la Sra. J. B. P.  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 a la Sra. J. B. P. 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 2 de 
novembre 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, 2 de novembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA A L’AJUNTAMENT 
DE DUES FINQUES DEL CARRER MOSSÈN VICENÇ MARÍ DEL M UNICIPI DE 
FONT-RUBÍ. 
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La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 15 de juliol de 2008, va 
aprovar la llicència de segregació, LOU 112/2007, sol·licitada per la Sra. M. R. C., en 
sòl urbà, de la finca “La Coma” al carrer Mossèn Vicenç Marí  del nucli urbà de 
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons projecte redactat per 
l’arquitecte A. A. R. 
 
Atès que la referida parcel·lació dóna com a resultant cinc finques, de les quals les 
següents dues finques són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Font-rubí: 
 

- Finca resultant “ZV” 
Finca urbana, catalogada com a zona verda, segons planejament de l’Ajuntament de 
Font-rubí, situada al terme municipal de Font-rubí, al poble de Guardiola de Font-rubí, 
partida anomenada antigament la Coma, carrer Mossèn Vicenç Marí. Dona façana al 
carrer Mossèn Vicenç Marí. Aproximadament de l’extensió i llindars s’esmenten a 
continuació: Pel Sud amb el carrer Mossèn Vicenç Marí; per l’Est amb el torrent 
anomenat Cal Raimundet; pel Nord amb la finca A; i per l’Oest amb la finca D. Amb una 
superfície total de sis-cents metres quadrats amb dotze centímetres quadrats. Aquesta 
finca serà cedida a l’Ajuntament. 
 

- Finca resultant “V” 
Finca urbana, catalogada com a vial, segons planejament de l’Ajuntament de Font-rubí, 
situada al terme municipal de Font-rubí, al poble de Guardiola de Font-rubí, partida 
anomenada antigament la Coma, carrer Mossèn Vicenç Marí. Dona façana al carrer 
Mossèn Vicenç Marí. Aproximadament de l’extensió i llindars s’esmenten a continuació: 
Pel Sud amb el carrer Mossèn Vicenç Marí; per l’Est amb la finca resultant D; pel Nord 
amb la finca A; i per l’Oest amb la finca C. Amb una superfície total de dos-cents 
noranta-dos metres quadrats amb trenta-vuit centímetres quadrats. 
 
Vista l’escriptura de segregació atorgada per la Sra. M. R. C. davant la Notària de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sra. E. M. F. M., en data 31 de maig de 2010 (núm. 
878). 
 
Vist l’escrit presentat en aquesta Corporació per la Sra. M. R. C., en data 27 d’octubre 
de 2015 i NRE 940, sol·licitant que aquesta Corporació dugui a terme els tràmits 
necessaris per a poder fer efectiva la cessió a l’Ajuntament de Font-rubí de les dues 
finques “ZV” i “V” resultants de la segregació de la finca “La Coma”. 
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Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme; el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; així com el Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme i demés normativa 
d’aplicació, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta efectuada per la Sra. M. R. C. de les 
finques resultants “R-ZV” i “V” del projecte de segregació urbanística de la finca “La 
Coma” situada al carrer Mossèn Vicenç Marí del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí 
del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament per la Junta de Govern en data 15 de 
juliol de 2008. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a dur a terme totes les actuacions necessàries per fer 
efectiva aquesta cessió. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
L’Alcalde 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 30 de novembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TI TULARITAT DEL 
NÍNXOL NÚM. 4 DEL SECTOR NTRA. SENYORA DELS DOLORS DEL CEMENTIRI 
DE SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la petició efectuada en data 20 d’octubre de 2015 (NRE 925) pel Sr. J. G. B. 
sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del Cementiri de Santa Maria de 
Bellver del qual consta que el titular actual és el Sr. J. B. E. 
 
Atès el que preveu l’article 21.1 del Reglament del Servei Municipal de Cementiri del 
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 
2008. 
 
Vist el que s’estableix en la vigent Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 
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D’acord amb el què estableix la Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS:  
  
Primer .- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 4 del sector Ntra. Senyora 
dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí a favor 
del Sr. J. G. B. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom del 
nínxol per un import de 12,00 euros d’acord amb la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Tercer .- Expedir, amb aquesta condició, el corresponent títol acreditatiu. 
 
Quart .- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent. 
 
Lluís Ortega Rey 
Regidor de Medi Ambient 
Font-rubí, 30 d’octubre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A UNA EN TITAT 
MUNICIPAL. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vista la instància presentada per la Coordinadora d’Entitats de Font-rubí, secció 
cercolets, sense ànim de lucre, sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per 
a fer front a les despeses que han de suportar aquesta entitat. 
 
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 
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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 la subvenció econòmica 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. 

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. 
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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 l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients. 
 
ANNEX:  
 

1. Sol·licitant: COORDINADORA D’ENTITATS DE FONT-RUBÍ – Secció Cercolets. 
Import atorgat: 155,00 euros 
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2015. 

    Informe d’Intervenció: Favorable. 
 
Carme Sibil i Galimany, 
Regidora de Cultura i Joventut 
Font-rubí, 28 d’octubre de 2015” 
 

 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LA BORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT  DE FONT-RUBÍ 
PER A REGULAR L’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 
DE LA  RUTA 58 DURANT EL CURS 2015/2016. 
 
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu: 
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“El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha vingut desenvolupant per delegació del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les competències per a la 
gestió del servei de transport escolar. 
 
Atesa la reducció dràstica dels recursos econòmics que el Departament d’Ensenyament 
havia destinat al transport escolar no obligatori, el Consell Comarcal es veu obligat a 
recaptar dels usuaris del servei i dels ajuntaments afectats el dèficit provocat per 
aquesta manca de finançament.. 
 
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí vol que es continuï prestant el servei de transport 
escolar no obligatori en el municipi, i continua treballant per cercar solucions que 
facilitin  a les famílies l’accés al CEIP Font-rúbia amb transport escolar o públic, amb un 
cost econòmic. 
 
Vista la proposta de conveni elaborada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
aprovada per la Junta de Govern del Consell en sessió de data 22 d’octubre de 2015, el 
text del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL  DE L'ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A REGULAR L’ÚS DEL SE RVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
NO OBLIGATORI   DE LA  RUTA 58 DURANT EL CURS 2015/ 2016 
 
Vilafranca del Penedès, 26 d’octubre de 2015 
 

REUNITS 
 
D'una banda, el President, senyor Francesc Olivella Pastallé, el qual actua en nom i representació del 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS  (CCAP), en ús de les facultats de representació 
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern 
en sessió de 22 d’octubre de 2015. 
 
De l’altra, l’Alcalde, senyor Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT 
DE FONT- RUBÍ en ús de les facultats de representació conferides per l’article 53 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.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament de contractes i 
diuen: 
 
ANTECEDENTS 
 
I- Que el Consell Comarcal ha vingut gestionant per delegació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya les competències per a la gestió del servei de transport escolar, entre d’altres.  
 
II- Que atesa la problemàtica derivada de la reducció dràstica dels recursos econòmics que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat ha vingut destinant al transport escolar no obligatori, aquest Consell 
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Comarcal s’ha vist obligat a recaptar dels usuaris del servei i dels ajuntaments afectats el dèficit provocat 
per la manca de finançament. Motiu pel qual el Ple del Consell Comarcal de 13 d'octubre de 2011 va 
aprovar l’ordenança reguladora del preu públic per alumne i dia per a la prestació del servei de transport 
escolar col·lectiu no obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès.  
 
III- Que el Ple del Consell Comarcal de 12 de març de 2015 va aprovar la modificació de l'ordenança 
reguladora del preu públic per alumne i dia per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no 
obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès. 
 
IV- Que l’Ajuntament de Font-rubí  ha manifestat que per al curs 15/16 es farà càrrec del diferencial 
resultant del nombre mínim d’alumnes per a l’establiment de la ruta i el nombre de sol·licituds per 177 
dies de curs escolar del cost del preu públic del transport escolar segons l’ordenança aprovada. 
 
V- Que la Junta de Govern de 22 d’octubre de 2015 ha aprovat el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de l’ Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí,  per a regular l’ús del servei de transport 
escolar no obligatori de la Ruta 58 durant el curs 2015/2016. 

 

I, en mèrits de tot el que s'ha exposat, ambdues parts convenen en els següents 
 

PACTES 

 
Primer- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració  entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, per a regular l’ús i el cost econòmic del servei de transport 
escolar no obligatori  de la Ruta núm. 58 , pel curs escolar 2015-2016.  
 
Segon- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès es compromet a mantenir la Ruta 58  durant el curs escolar 
15-16, requerint-se un nombre mínim d’11 alumnes. 
 
Tercer- L'Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Comarcal de l'Alt Penedès l’import corresponent al 
diferencial existent entre el nombre mínim requerit d’usuaris i el nombre de sol·licituds, que es xifra en la 
quantia de 1.115,10€ (10% IVA inclòs) calculada sobre el preu de TRES places amb un cost de 
371,70€/plaça curs (10%  IVA inclòs). Si durant el curs escolar hi ha alumnes que es donen de baixa, 
l’Ajuntament  es compromet a fer-se càrrec de l'import que es deixarà de percebre per aquest motiu 
(s’adjunta annex dels alumnes a transportar que ho han sol·licitat). 
 
Quart-  Des del servei d’intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es procedirà a cobrar mitjançat 
dos rebuts domiciliats al compte de l’Ajuntament, que aquest té amb l’entitat Banc de Sabadell  ES18 0081 
1714 87 0001010**, el primer rebut corresponent al 50% de l'import total, que es cobrarà el mes de 
novembre de 2015 i, el segon rebut, del restant  50%, s’haurà de satisfer el mes de juliol de 2016. En cas 
que durant el curs hi hagin baixes i/o altes, aquestes seran regularitzades en el rebut del mes de juliol de 
2016. 
 
Cinquè- La data d' efectes dels compromisos contrets en aquest conveni es fixa en el dia 14 de setembre 
de 2015 i s’acaba l’últim dia del curs escolar 2015/2016. 
 
Sisè- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran 
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tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en 
els termes que en ell s’estableixen i d 'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu 
seguiment.  
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat 
diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de 
naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la 
seva alteració, tractament o accés no autoritzat d 'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei de protecció de dades de 
caràcter personal. 
  
Setè- Seran causes d’extinció del conveni: 
- La realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Denúncia de qualsevol de les parts signants del conveni. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació. 

 
Vuitè- Atesa la naturalesa administrativa d’aquest contracte, les incidències que puguin derivar-se seran 
resoltes en via administrativa i, si és el cas, en via contenciosa- administrativa davant de la Sala 
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni en exemplar duplicat en la data 
assenyalada en l’encapçalament. 
 
 
Francesc Olivella Pastallé 
President del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès 

Xavier Lluch Llopart 
Alcalde de  Font-rubí” 

 
 
Vistos els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 150 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia 
núm. 035/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, es proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a regular l’ús del servei de transport escolar no 
obligatori de la ruta 58 durant el curs 2015/2016. 
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Segon.-  Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.-  Aprovar la despesa derivada de la signatura del present Conveni per un import 
de 1.115,10 euros. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i trametre la 
documentació que sigui necessària per a la correcta execució d’aquest conveni. 
 
Cinquè.-  Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 30 de novembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·L ABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUN TAMENT DE FONT-
RUBÍ. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que aquesta Corporació té la voluntat de continuar promocionant i donant suport 
a l’esport extraescolar i així com fomentar l’esport de base durant el curs escolar 2015-
2016. 
 
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a 
objectius organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i també 
donar el suport necessari a tots els municipis que l’integren. 
 
Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre ambdues entitats presentat per la 
Regidoria d’Ensenyament d’aquesta Corporació, que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU  DE L’ALT PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 
 
REUNITS: 
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D’una banda, la senyora Anna Doblas Ruiz, presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu 
nom i representació. 
 
I de l’altra, el senyor Fèlix Tutusaus i Galimany, regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí, en el seu 
nom i representació, i assistit per la secretària de la corporació; 
 
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEM: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Font-rubí vol continuar promocionant i donant suport a l’esport extraescolar i 
fomentar l’esport de base al seu municipi durant el curs 2015-2016. 
 
Segon. Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius 
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els 
municipis que l’integren. 
 
Tercer. Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza una escola esportiva, per a aquest curs 2015/2016, 
dedicant-se principalment al futbol-sala, bàsquet, tenis, patinatge, organització d’un cros escolar i 
iniciació esportiva per tal de dinamitzar l’esport de base i coordinació de les activitats, juntament de 
promocionar i fomentar l’activitat esportiva al municipi. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès està en 
condicions de proporcionar els serveis necessaris per aquesta escola esportiva a fi de realitzar les 
tasques previstes. 
 
Quart. Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta 
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa. 
 
ACORDEM: 
 
Primer.- El Consell Esportiu de l'Alt Penedès es farà càrrec del bon funcionament d’aquesta escola i 
proporcionarà els serveis de monitors necessaris durant el curs 2015/2016.  Així mateix, s’encarregarà 
de preparar i dirigir els equips del municipi que vulguin participar en els Jocs Esportius Escolars de l’Alt 
Penedès (JESPE) durant aquest curs.  
 
Segon.- Aquesta escola esportiva estarà en servei d’octubre de 2015 a començaments de juny de 2016, 
amb una dedicació de 12 hores de mitjana setmanals més els dissabtes, que inclou el JESPE.  En cas 
de necessitat es podrà canviar algun dia i, així mateix, amb previ acord d’ambdues parts es podran 
augmentar les hores de dedicació i/o prolongar la col·laboració durant els mesos d’estiu. 
 
Tercer.-  L’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès la quantitat mensual de 
1.011,16€,  d’octubre de 2015 a juny de 2016, el dia 30 de cada mes, ingressant la quantitat al compte 
corrent nº 0081-1712-9500-01026211. Sent una quantitat total de 9.100,50€ segons pressupost enviat. 
 
Quart.-  La vigència d’aquest conveni durarà el curs escolar 2015/2016. 
 
Cinquè.-  Serà causa de rescissió d’aquest conveni l’incompliment per qualsevulla de les dues parts de 
les obligacions derivades de les clàusules anteriors. 
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Sisè.-  Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se 
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona. 
 
Setè.- En el cas de que hi hagi una modificació en les activitats esportives i hi hagi un canvi en els 
horaris, s’actualitzarà el pressupost i el conveni a les necessitats actuals. 
 
 
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més 
avall. 
 
Vilafranca del Penedès, octubre de 2015 
 
 
Anna Doblas Ruiz 
Presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès 

Fèlix Tutusaus i Galimany,                         
Regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí 

 
 
 

 
Eva Puig Pérez, 
Secretària Ajuntament de Font-rubí” 
 

 
Vist el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions així 
com el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que 
desenvolupa la llei anterior, i de conformitat amb el que preveu la Resolució de 
l’alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de 
Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, escola esportiva curs 2015-16. 
 
Segon.- Facultar al Regidor d’esports per a la completa execució de l’acord, en 
particular per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Esportiu de l’Alt Penedès. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació. 
 
Xavier Lluch i Llopart, 
L’Alcalde 
Font-rubí, 5 de novembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CON TRACTACIÓ DE 
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDIC IONAMENT DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE LA SITJOTA A GUARDIOLA DE FONT-RU BÍ”.  
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 
“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. 
 
Atès que es disposa d’una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, per 
import de 60.000,00 euros (exp. 2012/1526), provinent d’un canvi de destinació de la 
subvenció PUOSC 2012/98, i que l’actuació ha de ser adjudicada abans del 31 de 
desembre de 2015. 
 
Vist 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, aprovat 
definitivament per la Junta de Govern en sessió de data 6 d’octubre de 2015.  
 
Vist que, ateses les característiques de l’obra, es considera com a procediment més 
adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent atès que es tracta 
d’un contracte d’import inferior a un milió d’euros i que es tracta d’una actuació que cal 
estar adjudicada abans del 31 de desembre de 2015. 
 
Vist que, amb data 9 d’octubre de 2015, la Intervenció va emetre un informe sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 
 
Vist que, amb data 14 d’octubre de 2015, la Secretaria va emetre un informe sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, 
l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de Govern Local 
perquè l’import del contracte ascendeix a 73.516,16 euros i 15.438,39 euros d’IVA i, per 
tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni 
la quantia de sis milions d’euros. 
 



   

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

Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 20 d’octubre de 2015, va aprovar iniciar 
el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la construcció d’unes 
pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota, atesa la motivació 
que consta a l’expedient, per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Vist que, en data 27 d’octubre de 2015, es redactà i incorporà a l’expedient el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars aplicables a la contractació de les obres de 
construcció d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota 
de Guardiola de Font-rubí. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora municipal, de data 28 d’octubre de 2015, sobre 
la fiscalització de l’expedient de contractació.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria de data 29 
d’octubre de 2015 i de conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona i 
l’article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i així com demés legislació aplicable, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació urgent, per a l’obra consistent en la Construcció d’unes pistes de 
pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí. 
 
SEGON.- Autoritzar, en quantia de 88.954,55 euros, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació de les obres de construcció d’unes pistes de 
pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí, per 
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, amb càrrec a la partida 342-
60904 de l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015, 
un cop hagi estat aprovat definitivament de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
02/2015. 
 
TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà 
l’esmentat contracte d’obres, per procediment negociat sense publicitat i tramitació 
urgent. 
 
QUART.- Sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses per l’òrgan de contractació. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
executar aquests acords. 
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SISÈ.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de Contractant, 
amb una antelació mínima de quatre dies respecte de la reunió que ha de celebrar per 
a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
Font-rubí, 30 d’octubre de 2015 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ DE 
L’OBRA “REASFALTAT I ARRANJAMENT DE VARIS CAMINS AL  TERME 
MUNICIPAL DE FONT-RUBÍ”.  
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“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 disposa d’una subvenció del PUOSC de la 
Generalitat de Catalunya, per import de 125.000,00 euros (exp. 2012/1521), provinent 
d’un canvi de destinació de la subvenció PUOSC 2012/99, i que l’actuació ha de ser 
adjudicada abans del 31 de desembre de 2015. 
 
Vist 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, aprovat definitivament per la Junta de 
Govern en sessió de data 6 d’octubre de 2015. 
 
Vist que, ateses les característiques de l’obra, es considera com a procediment més 
adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent atès que es tracta 
d’un contracte d’import inferior a un milió d’euros i que es tracta d’una actuació que cal 
estar adjudicada abans del 31 de desembre de 2015. 
 
Vist que, amb data 9 d’octubre de 2015, la Intervenció va emetre un informe sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 
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Vist que, amb data 14 d’octubre de 2015, la Secretaria va emetre un informe sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, 
l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de Govern Local 
perquè l’import del contracte ascendeix a 137.750,12 euros i 28.927,53 euros d’IVA i, 
per tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros. 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 20 d’octubre de 2015, va aprovar iniciar 
el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en el reasfaltat i 
arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí, atesa la motivació que 
consta a l’expedient, per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Vist que, en data 27 d’octubre de 2015, es redactà i incorporà a l’expedient el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars aplicables a la contractació de les obres de 
reasfaltat i arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora municipal, de data 28 d’octubre de 2015, sobre 
la fiscalització de l’expedient de contractació.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria de data 29 
d’octubre de 2015 i de conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona i 
l’article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i així com demés legislació aplicable, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació urgent, per a l’obra consistent en el Reasfaltat i arranjament de 
varis camins al terme municipal de Font-rubí. 
 
SEGON.- Autoritzar, en quantia de 166.677,65 euros, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació de les obres de reasfaltat i arranjament de varis 
camins al terme municipal de Font-rubí, per procediment negociat sense publicitat i 
tramitació urgent, amb càrrec a la partida 454-61902 de l’estat de despeses del 
Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015, un cop hagi estat aprovat 
definitivament de l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2015. 
 
TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà 
l’esmentat contracte d’obres, per procediment negociat sense publicitat i tramitació 
urgent. 
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QUART.- Sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses per l’òrgan de contractació. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
executar aquests acords. 
 
SISÈ.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de Contractant, 
amb una antelació mínima de quatre dies respecte de la reunió que ha de celebrar per 
a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
Font-rubí, 30 d’octubre de 2015 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DISSETÈ.- SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC P ER AL LOCAL DE 
JOVES A ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que aquesta Corporació està construint el local polivalent per a joves a l’Av. 
Catalunya, s/n (CM Torrents), el qual estarà finalitzat en un breu termini de temps. 
 
Atès que és necessari dotar-lo de subministrament elèctric per al seu funcionament, per 
la qual cosa s’ha sol·licitat pressupost a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU 
sobre el cost dels treballs d’instal·lació de subministrament elèctric al referit edifici 
municipal. 
 
Vist el pressupost de nou subministrament presentat per l’empresa ENDESA 
ELÉCTRICA, SLU, que ascendeix a 666,65 euros. 
 
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 : 
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Primer.-  Contractar el subministrament elèctric del nou edifici local de joves amb 
l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, per import 666,65 euros. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa per import de 666,65 euros a càrrec de la corresponent 
aplicació pressupostària i ordenar el pagament de l’esmentat import. 
 
Tercer.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics de la Corporació. 
Font-rubí, 30 d’octubre de 2015 
L’Alcalde – President, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
DIVUITÈ.- PROPOSTA D’INSCRIPCIÓ DE LA SECRETÀRIA A UN CURS DE 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DELS SERVEIS P ÚBLICS DELS 
ENS LOCALS. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és el que tot seguit 
es transcriu: 
 
 
“Atès que l’Associació catalana de Municipis i Comarques, conjuntament amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili,  organitza un curs 
d’especialització de contractació administrativa i gestió dels serveis públics dels ens 
locals, que profunditza en aquesta matèria tant impostant pels ajuntaments. 
 
Atès que la regidoria de recursos humans autoritza la inscripció i participació de la 
secretària de la Corporació en l’esmentat curs. 
 
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.-  Autoritzar a la Sra. E. P. P. a inscriure’s en el curs d’especialització de 
contractació administrativa i gestió dels serveis públics dels ens locals organitzat per 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
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Segon.-  Autoritzar la despesa per import de 800,00 euros, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 920-16200, i ordenar el pagament de l’esmentat import. 
 
Tercer.- Donar trasllat dels presents acords al serveis econòmics de la Corporació. 
 
Font-rubí, 30 d’octubre de 2015 
El Regidor de Recursos Humans, 
Sebastià Moya i Arenas” 
 
  
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
DINOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RE LACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 20/2015. 
 
La proposta presentada és la següent: 

 
“Vista la relació de factures núm. 20/2015, de data 3 de novembre de 2015, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 105.969,64 euros 
(cent cinc mil nou-cents seixanta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 2 de novembre 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. 20/2015, de data 3 de novembre de 2015, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
105.969,64 euros (cent cinc mil nou-cents seixanta-nou euros amb seixanta-quatre 
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. 
 



   

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

Sebastià Moya i Arenas, 
Regidor d’Hisenda 
Font-rubí, 2 de novembre de 2015” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 

 
 
VINTÈ.- 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 21,23 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. 
 
 


