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                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 11 D’OCTUBRE DE 2016 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 11 d’octubre de 2016 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 20:36 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. 



   

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

4. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la baixa del Sr. J. D. C. del servei de 
teleassistència, en la modalitat bàsica de la Diputació de Barcelona i servidor 
Televida. 

5. Proposta d’acceptació d’una subvenció de recurs material concedida per la 
Diputació de Barcelona. 

6. Proposta d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès  i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres. 

7. Proposta d’aprovació d’una aportació extraordinària a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques pels serveis de defensa jurídica prestats a l’Ajuntament 
de Font-rubí. 

8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 23/2016. 
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 26/2016. 
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 34/2016. 
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 40/2016. 
12. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació de l’expedient de 

llicència d’obres núm. 07/2007. 
13. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la llicència d’obres 

exp. núm. 7/2007. 
14. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 

d’obres exp. núm. 12/2012. 
15. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Santa 

Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
16. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 20/2016. 
17. 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 27 de 
setembre de 2016, 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 les 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, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients. 
 
ANNEX 
 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions Taxa 

J. E. T. Festa particular 30/09/2016 Cal Cintet 220,00 € 

D. A. U. Festa particular 08/10/2016 Cal Cintet 110,00 € 

R. M. M. Festa particular 15/10/2016 Cal Cintet 110,00 € 

J. S. N. Festa particular 22/10/2016 Cal Cintet 220,00 € 

  

Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 7 d’octubre de 2016” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAI XA DEL SR. J. D. C. 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA EN LA MODALITAT BÀSIC A DE DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment: 
“En data 3 d’octubre de 2016 la Sra. L. H., com a treballadora social de l’Ajuntament, 
proposa en aquesta Corporació la baixa del servei de teleassistència de què disposava 
el Sr. J. D. C., atesa la seva defunció. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 3 
d’octubre de 2016, en el qual informa que cal procedir a la baixa del servei de 
teleassistència en la modalitat Bàsica de Diputació de Barcelona i servidor Televida del 
Sr. D. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny de delegació de competències en la Junta de Govern, es 
proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Donar de baixa al Sr. J. D. 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 9 d’octubre de 2016. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la 
Treballadora Social, als efectes oportuns. 
 
L’alcalde - president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 4 d’octubre de 2016” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE R ECURS 
MATERIAL CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment: 
“Atès que, en data 6 de setembre de 2016, amb RE núm. 840, s’ha rebut en aquesta 
Corporació una comunicació de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació 
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de Barcelona en sessió de data 29 de juliol de 2016, en la que es comunica a aquest 
Ajuntament la concessió d’un ajut material consistent en una Bicicleta elèctrica nova i 
accessoris. 
 
Atès que per a fer afectiva la concessió d’aquest ajut és necessari l’acceptació 
expressa d’aquest suport per l’òrgan competent d’aquesta Corporació. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
Primer.- Acceptar el següent recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Codi XGL Objecte 
16/Y/226722 Bicicleta elèctrica nova i accessoris 

 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest 
recurs material i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de Barcelona. 
 
L’alcalde - president 
Xavier Lluch i Llopart 
Font-rubí, 7 d’octubre de 2016” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CO NSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RU BÍ PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent: 
 
“Atès que els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament 
amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a 
l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Els serveis socials 
són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats 
bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i 
promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte 
per la dignitat de les persones. 
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Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, en el seu art.166 atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de menors i promoció de les famílies. 
 
Atès que l'Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de 
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials, d'acord 
amb el que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. 
 
Atès que les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la 
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis 
no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament. 
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, preceptua que les àrees 
bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la 
prestació dels serveis socials bàsics i s’organitzen sobre una població mínima de vint 
mil habitants, prenent com a base el municipi. L'àrea bàsica de serveis socials ha 
d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió 
correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Atès que amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el 
Departament de Benestar Social i Família va establir un nou marc de coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació i gestió dels 
serveis socials que respongués a criteris de transparència, equitat territorial i 
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, 
es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera 
als ens locals. 
 
Aquest nou marc es va instrumentalitzar amb un contracte programa, una eina de 
gestió que substituïa l'anterior sistema basat en la convocatòria de subvencions i que 
permet establir una relació més equilibrada entre les parts, caracteritzada per una 
coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la 
implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, 
obligacions i competències per cada una de les parts.  
 
A partir del 2016 es signen nous contractes programa per al període 2016-2019 que 
suposen la consolidació de serveis socials d'acord amb les competències que la 
normativa vigent regula, tant en relació en la prestació dels serveis com en el seu 
finançament. També es regeixen per Contracte Programa, altres serveis com les 
polítiques d'igualtat, les relatives a joventut i a acció cívica i comunitària. 
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Atès que el municipi de Font-rubí compta amb menys de vint mil habitants, i no es troba 
en condicions d'assumir directament o mancomunadament les competències pròpies 
dels serveis socials bàsics, manifesta la seva conformitat en el sentit que disposa l’art. 
31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, per a que sigui el CCAP, qui 
el supleixi en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics. 
 
Atès que, d’acord amb els principis generals de coordinació, cooperació i col·laboració 
que regeixen les relacions entre les administracions públiques, el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí fixen voluntàriament i, de comú acord, el 
contingut d’aquest conveni. 
 
Vist el que disposa els articles 240 i següents 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis del ens locals. 
 
D’acord amb el què estableix 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.- Aprovar Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Font-rubí per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres, d’acord 
amb el següent detall: 
 
 
 
 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni que ascendeix 
a un import de 17.375,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
231-46500 del vigent pressupost.  
 
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. 
 
Font-rubí, 4 d’octubre de 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 

SS Bàsics anual, quota 2016:         10.800,00 € 
SAD dependència quota 2016:            841,00 € 
Amplia SAD Alt Foix quota 2016:     5.734,00 € 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA APORTACIÓ ECONÒMI CA 
EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS  I COMARQUES 
PELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA PRESTATS A L’AJUNT AMENT DE FONT-
RUBÍ. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit 
es transcriu: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió de data 25 de juny de 2013, va aprovar 
per unanimitat la Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal. La Subdelegació del 
Govern a Barcelona va interposar un recurs contenciós administratiu contra 
l’Ajuntament de Font-rubí contra aquest acord de Ple aprovat, recurs ordinari 276/2013-
B. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques va portar la defensa jurídica 
de l’Ajuntament de Font-rubí en aquest procediment, el qual va finalitzar amb la 
inadmissió del recurs per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona. Aquesta interlocutòria va ser impugnada en apel·lació i va finalitzar amb 
sentència núm. 664 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, procediment rotllo d’apel·lació núm. 76/2014, desestimant el 
recurs presentat, confirmant la interlocutòria i amb expressa imposició de costes a la 
part apel·lant, per import de 500 euros. 
 
Vist l’escrit presentat per l’Associació Catalana de Municipis, en data 11 de juliol de 
2016 i NRE 638, on sol·licita una aportació extraordinària als ens locals que hagin 
obtingut sentències favorables en els recursos contenciosos administratius amb 
imposició de costes a l’Estat, en els que hagi assumit i sufragat els honoraris dels 
advocats. 
 
Per tot això, i vista 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 una aportació extraordinària a favor de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, per import de 500,00 euros, per a col·laborar amb el cost de 
l’assistència jurídica prestada per aquesta associació a l’Ajuntament de Font-rubí en el 
recurs contenciós administratiu presentat per la Subdelegació del Govern a Barcelona 
contra l’aprovació de la Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal. 
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Segon .- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.46600 del 
vigent pressupost de la Corporació. 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquests acords al Serveis econòmics de la Corporació. 
 
Quart .- Notificar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Font-rubí, 4 d’octubre de 2016 
L’Alcalde, 
Xavier Lluch i Llopart” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNIC IPAL  EXP. NÚM. 
23/2016. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. F. D. B., en data 3 
d’octubre de 2016 i amb núm. de RE 911, per tal d’arrebossar murets exteriors i reparar 
trossos de rampa per cotxe amb formigó a la finca situada al carrer Alt Penedès núm. 
20-22 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-rubí i segons referència 
cadastral 5189721CF8858N0001JL. 
 
Vist l’informe de data 5 d’octubre de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a 
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les 
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés 
normativa d’aplicació. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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Primer .- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 23/2016, 
presentada per la Sra. F. D. B., per tal de realitzar les obres consistents en arrebossar 
murets exteriors i reparar trossos de rampa per cotxe amb formigó a la finca situada al 
carrer Alt Penedès núm. 20-22 de la urbanització Can Castellví del municipi de Font-
rubí. 
 
OBSERVACIONS: 
 

- En cas de tocar-se 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 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 caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador 
autoritzat i controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. 

Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.340,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.340,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 60,84 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (3% amb un mínim de 350 €): 350,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 410,84 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl no urbà): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2016” 
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
26/2016. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. B. M. en nom i 
representació de CELLER CAN COSTAS, S.L., en data 6 de juny de 2016 i amb núm. 
de RE 538, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un envà, 
arrebossat, col·locació de pladur al sostre, paviment i pavimentar a la finca anomenada 
Cal Costas i situada al barri l’Alzinar núm. 40 del municipi de Font-rubí i segons 
referència cadastral 08084A048000290000OA. 
 
Vist l’informe de data 29 de setembre de 2016 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 4 d’octubre de 2016. 
 
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. 26/2016, presentada per la Sra. B. M. en 
nom i representació de CELLER CAL COSTAS, S.L., per tal de realitzar les obres 
consistents en la construcció d’un envà, arrebossat, col·locació de pladur al sostre, 
paviment i pavimentar a la finca anomenada Cal Costas i situada al barri l’Alzinar núm. 
40 del municipi de Font-rubí. 
 
Previ a la retirada de la llicència d’obres majors caldrà aportar: 
 

- Plànol de planejament vigent, degudament signat per tècnic competent 
- I que la propietat signi tots els plànols 
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OBSERVACIONS: 
 

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

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 
NOTA IMPORTANT: 
És responsabilitat del titular comunicar tots els canvis soferts a l’activitat per tal de 
mantenir la llicència actualitzada. 
 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 329,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 329,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 8,55 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € 
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 58,55 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50€ aval mínim): 0,00 €  
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
34/2016. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:  
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. Mª B. M., en data 26 de 
juliol de 2016 i amb núm. de RE 668, per tal de realitzar les obres consistents en la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca situada al carrer Cal 
Fraret núm. 1 del nucli urbà de Grabuac del municipi de Font-rubí i amb referència 
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cadastral 9537803CF8893N0001QL; d’acord amb el projecte redactat per R. C. A., 
S.L.P. i signat per l’arquitecte J. R. C. 
 
Vist l’informe de data 28 de setembre de 2016 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 5 d’octubre de 2016. 
 
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. 34/2016, presentada pel Sr. J. M. B. M., per 
tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina a la finca situada al carrer Cal Fraret núm. 1 del nucli urbà de Grabuac del 
municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència:  
 
Previ a a l’inici de les obres caldrà aportar la documentació següent: 
 

- Aportar 2 còpies del projecte executiu , degudament signat per tècnic competent i visat 
pel corresponent col·legi professional. Aquest projecte executiu caldrà que incorpori totes 
fitxes i i tots els DBs per tal de donar compliment amb el Codi Tècnic de l’Edificació, així 
com el corresponent estudi geotècnic i altre documentació d’obligat compliment. 

- Aportar full d’assumeix de l’arquitecte  director de les obres, degudament signat per 
tècnic competent i visat  pel corresponent col·legi professional. 

- Aportar full d’assumeix de l’arquitecte tècnic  director de les obres d’execució, full  de 
programa de control de qualitat i full de designaci ó de coordinació de seguretat i 
salut , degudament signats per tècnic competent i visats  pel corresponent col·legi 
professional. 

- I fitxa justificativa del Real Decret 105/2008, Regul adors de la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició  i fitxa justificativa del Decret 161/2001 de 
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modificació del Decret 201/1994, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, degudament signada per tècnic competent. 

 
OBSERVACIONS: 
 

- Caldrà que el vallat de tota la parcel·la, s’ajusti a allò establert en l’art.56 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, on les 
tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins una alçada màxima d’1,00 m i la 
resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per damunt de la vorera o 
del  

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

- I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i 
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

 
IMPORTANT: 
 

Caldrà tenir en compte els punts següents: 
- Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, 
caldrà sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del 
clavegueram públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local. 
- Durant la realització de les obres per la connexió al clavegueram públic, caldrà avisar 
als serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i 
puguin donar el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa 
pública de clavegueram. 
- I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la 
primera ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge. 
 
Segon .- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 171.620,00 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 272.339,86 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 7.080,84 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.634,04 € 
PLACA: 12 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 8.726,88 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 5.446,80 €  
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FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (1 50 € aval mínim): * a determinar 
quan s’aporti el projecte executiu.   
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
Xavier Lluch Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES  EXP. NÚM. 
40/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. B. J. M., en data 30 de 
setembre de 2016 i amb núm. de RE 909, per tal de realitzar les obres consistents en 
pintar la façana de l’habitatge anomenat Cal Cisteller al barri Montjuic núm. 1 del 
municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 08084A037000350000OP. 
 
Vist l’informe de data 5 d’octubre de 2016 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 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. 40/2016, presentada per la Sra. B. J. M., per 
tal de realitzar les obres consistents en pintar la façana de l’habitatge anomenat Cal 
Cisteller al barri Montjuic núm. 1 del municipi de Font-rubí. 
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OBSERVACIONS: 
- 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 Llopart, 
Alcalde-president 
Font-rubí, 7 d’octubre de 2016” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRI MERA OCUPACIÓ 
DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 07/2007. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, els Srs. P. B. M. 
i C. M. C., en data 26 de gener de 2007, van sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 
07/2007), per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al Passeig de Font-
rubí núm. 2 de Can Rovireta al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi de 
Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 15 de maig de 
2007, va concedir la corresponent llicència d’obres majors. 
 
Atès que, en data 15 d’abril de 2016 i amb número de registre d’entrada 345, el Sr. J. 
A. A. ,en nom i representació del Sr. P. B. M., ha presentat instància sol·licitant llicència 
de primera ocupació de l’esmentada obra. 
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Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 30 de setembre de 
2016, a la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra 
s’ajusta al projecte tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Font-
rubí, i aprovat en la Junta de Govern celebrada en data 15 de maig de 2007.  
 
Per tot això, proposa a la Corporació la concessió de la llicència de primera ocupació 
de l’esmentat expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 4 d’octubre de 2016. 
 
Vist allò que disposa l’article 24 de 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. 
 
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, de delegació de competències, la Junta de 
Govern Local adopta, per unanimitat, els següents acords : 
 
Primer .- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al Passeig Font-
rubí núm. 2 de Can Rovireta del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, del municipi de 
Font-rubí, sol·licitada pel Sr. P. B. M., d'acord amb la documentació presentada, salvant 
el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Condicions de llicència de primera ocupació - IMPOR TANT: 
 

- Caldrà sol·licitar llicència d’obres en règim de comunicació prèvia per tal de poder acabar 
les diferents obres menors que resten per acabar entre d’altres acabar per col·locar els 
sanitaris dels 2 banys de la planta pis, col·locació de la porta del garatge de la planta 
soterrani així com col·locar una finestra en també en planta soterrani i acabar de 
col·locar algun petit tram de paviment exterior en planta baixa. 

- Caldrà tallar les restes de l’armat del mur de contenció que actualment estan tapats de 
manera provisional amb els taps vermells de l’obra. 

- I caldrà tramitar el canvi de comptador de baixa tensió, de provisional a definitiu d’ús 
domèstic amb la corresponent companyia de subministrament. Tanmateix també caldrà 
procedir amb el mateix tràmit pel que fa al comptador d’aigua, actualment provisional 
d’obres.  

 
Segon .- Aprovar la liquidació de les següents taxes: 
 
1r.  Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme de l’any 2016. Pel que fa al punt e de l’article 6è – Quota tributària. 
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 Article 6è. Quota tributària 
        1.e) Llicències de primera ocupació, el 0,1% del pressupost de referència actualitzat.    
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (any 2007): 163.400,01 € 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (any 2007): 204.250,01 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (actualitzat segons INE (13,20%): 184.968,80 €. 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 231.211,00 € 
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 231,21€  

 
 
2n.  Segons Ordenança Fiscal núm. 9 de l’any 2016, Taxa pel servei de Clavegueram. 
        

Article 6è. Quota tributària. 
 

1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la 
taxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i con sistirà en la quantitat fixa de: 
 a) Habitatge  231,00 €.     

 
 
Tercer .- Notificar el present acord a la part interessada.  
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 7 d’octubre de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’ AVAL 
CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 7/200 7. 
 
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu: 
 

 “Atès que, en data 15 de maig de 2007, la Junta de Govern Local va atorgar als Srs. P. 
B. M. i C. M. C. la llicència municipal (exp. 7/2007) per realitzar les obres consistents en 
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al Passeig de Font-rubí núm. 2 de 
Can Rovireta 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 4.085,00 €, el qual va ser ingressat al compte 
corrent de la Corporació en data 25 de juliol de 2007.  
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Atès que, en data 15 d’abril de 2016 i amb núm. de RE 345, el Sr. J. A. A. en nom i 
representació del Sr. P. B. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de 
l’aval de la llicència 7/2007, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de setembre de 2016, 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 15 de maig de 2007, es 
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el 
qual ascendeix a la quantitat de 4.085,00 €. 
 
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. P. B. M. de l’aval dipositat en concepte de garantia 
dels serveis municipals per import de 4.085,00 €, corresponent a l’expedient de llicència 
d’obres núm. 07/2007.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 7 d’octubre de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS  AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 12/2 012. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent: 
 
“Atès que, en data 20 de març de 2012, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. M. 
M. la llicència municipal (exp. 12/2012) per tal de realitzar les obres consistents en la 
col·locació de tirants, refonamentació i paviment de sota terrassa, vorera de formigó i 
repassar terrassa exterior a la masia anomenada Cal Manel de l’Obaga al barri de 
Font-rubí núm. 15 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 
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i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de 
la Corporació en data 3 de juny de 2012.  
 
Atès que, en data 28  de juliol de 2016 i amb número de registre d’entrada 676, el Sr. J. 
M. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència 
12/2012, ja que les obres han estat executades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 30 de setembre de 2016, 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 20 de març de 2012, 
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. M. 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. 12/2012.  
 
Segon .- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Xavier Lluch Llopart 
Alcalde-president 
Font-rubí, 7 d’octubre de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT 
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE 
BELLVER. 
 
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és del tenor literal 
següent: 
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“Vista la petició efectuada en data 3 d’octubre de 2016 (NRE 912) formulada per la Sra. 
F. A. D. B., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Santa Creu 
número 50 del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. F. D. V., difunt des del mes de setembre 
d’enguany. 
 
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. 
 
D’acord amb el què estableix 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 .- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 50 del sector Santa Creu 
(a nom del Sr. F. D. V.) del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-
rubí, a favor de la Sra. F. A. D. B. 
 
Segon .- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un 
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, els corresponents títols acreditatius. 
 
Quart .- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent. 
 
Lluís Ortega Rey 
Regidor de Serveis Municipals 
Font-rubí, 6 d’octubre de 2016” 
 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REL ACIÓ DE 
FACTURES NÚM. 20/2016. 
 
La proposta que es presenta a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 20/2016, de data 11 d’octubre de 2016, preparada pel 
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 86.623,90 euros 
(vuitanta-sis mil sis-cents vint-i-tres euros amb noranta cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 10 d’octubre de 2016. 
 
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. 20/2016, de data 11 d’octubre de 2016, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
86.623,90 euros (vuitanta-sis mil sis-cents vint-i-tres euros amb noranta 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, 10 d’octubre de 2016” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les 21:28 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. 
 
 


