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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE SETEMBRE DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 18 de setembre de 2018 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 d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 

d’obres exp. núm. 04/2017. 
4. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència 

d’obres exp. núm. 13/2017. 
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 17/2018. 
6. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació i retorn dels avals de 

l’expedient de llicència d’obres núm. 05/2017. 
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7. Proposta d’aprovació de la baixa de la llicència municipal d’activitats, exp. 
núm. 2004/01. 

8. Comunicació prèvia d’un canvi no substancial de l’activitat d’explotació 
avícola, exp. ACT-2003/06 (exp. 2018/1). 

9. Proposta d’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a una 
diagnosi i pla estratègic pel desenvolupament turístic de Font-rubí. 

10. Proposta d’aprovació de la declaració de caducitat de l’expedient RP 01/2016. 
11. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 18/2018. 
12. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a 
l’Ordre del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de 
setembre de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, 
el President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 4/2017. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 19 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar al 
Sr. X. S. S. la llicència d’obres municipal (exp. 4/2017) per realitzar les obres 
consistents en la reparació d’un antic celler a la planta baixa de l’habitatge anomenat 
Cal Salat i i situat al barri dels Pujols, núm. 17 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el 
corresponent aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus 
de la construcció i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats 
al compte corrent de la Corporació en data 20 d’octubre de 2017. 
 
Atès que, en data 26 de juliol de 2018 i amb número de registre d’entrada 1216, el 
Sr. X. S. S. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la 
llicència d’obres 4/2017, ja que les obres han estat acabades. 
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Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 4 de setembre de 
2018, 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 19 de 
setembre de 2017, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres 
dels serveis dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de 
residus per la construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. X. S. S. de l’aval dipositat en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de 
llicència d’obres núm. 4/2017.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 13/2017. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu 
literalment: 
 

“Atès que, en data 18 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. X. 
P. G. la llicència d’obres municipal (exp. 13/2017) per realitzar les obres consistents 
en la construcció d’un mur de contenció i tancament de la finca anomenada Cal 
Isidre i situada al barri Semisó i la Font núm. 13 del municipi de Font-rubí. 
 
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el 
corresponent aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus 
de la construcció i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats 
al compte corrent de la Corporació en data 21 d’abril de 2017. 
 
Atès que, en data 22 de juny de 2018 i amb número de registre d’entrada 1021, el 
Sr. J. X. P. G. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la 
llicència d’obres 13/2017, ja que les obres han estat acabades. 
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Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 4 de setembre de 
2018, 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 18 d’abril 
de 2017, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis 
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la 
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. X. P. G. de l’aval dipositat en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de 
llicència d’obres núm. 13/2017.  
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. 
NÚM. 17/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 

“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. A. C. Q., en data 27 
d’agost de 2018 i amb núm. de RE 1349, per tal de realitzar les obres consistents en 
reformar la cuina de l’habitatge situat a Cal Sala núm. 5 del nucli urbà de Guardiola 
de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
7556703CF8875N0001DX. 
 
Vist l’informe de data 4 de setembre de 2018 de l’arquitecte assessor 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
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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.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 17/2018, 
presentada per la Sra. A. C. Q., per tal de realitzar les obres consistents en reformar 
la cuina de l’habitatge situat a Cal Sala núm. 5 del nucli urbà de Guardiola de Font-
rubí del municipi de Font-rubí. 
 
Condicions de llicència: 

- 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. Tanmateix, cal 
indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de 
llicència d’obres. 
 

Segon.- Liquidar els següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 4.300,00 € 
PRESSUPOST REVISAT: 4.300,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 111,80 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 
10% d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.  
PLACA: 0 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 156,80 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €  
 
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, l’Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta Junta 
de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu 
tractament i votació. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I 
RETORN DELS AVALS DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 
05/2017. 
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La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, la Sra. M. R. 
LL. LL., en data 16 de febrer de 2017, va sol·licitar llicència d’obres majors (exp. 
5/2017), per realitzar les obres consistents en la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Rieux Volvestre núm. 15 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 18 d’abril de 2017, va concedir la corresponent llicència 
d’obres majors. 
 
Atès que una de les condicions d’aquesta llicència concedida era dipositar el 
corresponent aval de garantia de l’obra, per import de 3.951,49 € i la fiança de 
residus de la construcció i demolició per un import de 1.782,00 €, el qual va ser 
ingressat al compte corrent de la Corporació en data 24 d’abril de 2017.   
 
Atès que, en data 3 d’octubre de 2017 i amb número de registre d’entrada 1360, la 
Sra. M. R. LL. LL. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació i 
devolució dels avals dipositats de l’esmentada obra. 
 
Atès que l’arquitecte assessor municipal ha emès informe favorable, en data 13 de 
setembre de 2018, 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 18 
d’abril de 2017. Per tot això, proposa a la Corporació la concessió de la llicència de 
primera ocupació i la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el qual 
ascendeix a la quantitat de 3.951,49 € i la fiança de residus per la construcció i 
demolició que ascendeix a la quantitat de 1.782,00 €.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 13 de setembre de 
2018. 
 
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: 
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Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer 
Rieux Volvestre núm. 15 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del 
municipi de Font-rubí; sol·licitada per la Sra. M. R. LL. LL., d'acord amb la 
documentació presentada, salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la següent taxa: 
 

• 1r. Segons Ordenança Fiscal núm.18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme de l’any 2018. Pel que fa al punt e de l’article 6è – 
Quota tributària. Article 6è. Quota tributària 

 1.e) Llicències de primera ocupació, el 0,1% del pressupost de referència actualitzat.    
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 197.574,33€ 
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 203.673,38€ 
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 
203,67€  

 
• 2n.  Segons Ordenança Fiscal núm. 9 de l’any 2017, 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 consistirà en la quantitat fixa de: 
 
a) Taxa connexió clavegueram - habitatge  231,00 €    

 
Tercer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. R. LL. LL. de l’aval dipositat en concepte 
de garantia dels serveis municipals per import de 3.951,49 € i de fiança de residus 
de la construcció i demolició per import de 1.782,00 €, corresponent a l’expedient de 
llicència d’obres núm. 5/2017.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis econòmics 
municipals.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el 
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció de l’Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.  
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’ACTIVITATS, EXP. NÚM. 2004/01. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Antecedents 
 



  

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

1. En data 21 de desembre de 2004 es va legitimar, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local, l’activitat dedicada a pupil·latge de cavalls a la finca anomenada Ca la 
Clara i situada al barri Semisó i la  Font núm. 4 a favor del senyor P. V. R. 
 
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus 
efectes, atès que el senyor P. V. R., en data 6 de setembre de 2018, ha sol·licitat 
que es doni de baixa l’expedient d’activitat de referència, aportant per justificar-ho la 
resolució de la baixa de la Tresoreria de la Seguretat Social i l’escriptura de 
dissolució de la societat. 
 
Consideracions legals 
 
1. Les llicències ambientals i/o d’activitats, així com les comunicacions prèvies en els 
casos en què procedeixin per raó de la tipologia de l’activitat, són títols jurídics que 
habiliten per al funcionament indefinit de les activitats corresponents, llevat que 
estiguin subjectes a condicions o terminis específics. Tanmateix, els seus efectes 
finalitzen per les causes previstes a la normativa general, entre els quals s’hi troben 
la renúncia voluntària per part del titular, la caducitat i el cessament voluntari o forçós 
per qualsevol causa. 
 
2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en 
aplicació de l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i ha estat delegada a la Junta 
de Govern Local, per Resolució 35/2015, de 19 de juny. 
 
Pels fets i fonaments exposats, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar la pèrdua dels efectes de la Llicència Municipal d’Activitats, 
expedient número 2004/01, corresponent a l’activitat de pupil·latge de cavalls, 
situada a la Masia Ca la Clara del barri Semisó i la Font núm. 4, actualment titularitat 
del senyor P. V. R., per les raons exposades a l’antecedent segon d’aquesta 
resolució. 
 
SEGON.- Establir que la declaració de pèrdua d’efectes resolta en el punt anterior 
serà executiva transcorregut el termini de DEU DIES posteriors a la notificació, 
termini que té la consideració de període d’audiència per tal que la persona 
interessada pugui manifestar el que consideri convenient. Si es formulen 
al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà suspesa fins a la seva resolució i 
notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà immediatament executiva.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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VUITÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’UN CANVI NO SUBSTANCIAL DE 
L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ AVÍCOLA, EXP. ACT-2003/06 (EXP. 2018/1). 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor 
literal següent: 
 
“La Comissió de Govern, en sessió de data 24 d’octubre de 2006, va concedir al Sr. 
J. M. S. G. el permís municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat corresponent a 
una explotació avícola de pollastres d’engreix, a la finca anomenada Cal Ticarona i 
situada al barri l’Alzinar núm. 26 del municipi de Font-rubí (Exp. ACT-2003/06). 
 
En data 11 de juliol de 2018 i NRE 1121, el Sr. J. M. S. G. va presentar a 
l’ajuntament una comunicació pel canvi no substancial de l’activitat, consistent en la 
reducció de caps de bestiar passant de 52.400 pollastres d’engreix a 51.000. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 3 de setembre de 
2018, atès que la documentació presentada per fer efectiva la comunicació prèvia és 
suficient, d’acord amb el que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist el que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
integrats de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de 
promoció de l’activitat econòmica; la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, sobre les 
comunicacions prèvies. 
 
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.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del canvi no substancial del permís 
municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat corresponent a l’explotació avícola 
de pollastres d’engreix, situada al Barri l’Alzinar núm. 26 de la finca de Cal Ticarona 
del municipi de Font-rubí (Exp. ACT-2003/06). 
 
Segon.- S’exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i 
condicions que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat junt 
amb l’escrit de comunicació, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
Qualsevol canvi substancial o ampliació o modificació de l’activitat invalidaran el 
present acord.  
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Tercer.-  Aprovar la corresponent liquidació per import de 100,00 euros, d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’interessat.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A UNA DIAGNOSI I PLA ESTRATÈGIC PEL 
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE FONT-RUBÍ. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, en data 23 de març de 2018, l’Ajuntament de Font-rubí va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
dins el Catàleg de serveis d’enguany, la seva cooperació i assistència per a 
l’actuació “Diagnosi i pla estratègic pel desenvolupament turístic de Font-rubí”. 
 
Atès que, en data 31 de juliol de 2018, la Presidència delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona va dictar un decret 
amb número de registre 8169 per concedir l’actuació “Diagnosi i pla estratègic pel 
desenvolupament turístic de Font-rubí”, amb codi 18/Y/260685, i aprovar i adjudicar 
el contracte que se’n deriva. 
 
Atès que, l’eficàcia de l’adjudicació d’aquesta actuació resta condicionada a 
l’acceptació de l’ajut per l’Ajuntament de Font-rubí.  
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 recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
de l’actuació “Diagnosi i pla estratègic pel desenvolupament turístic de Font-rubí”. 
 
Segon.- Formalitzar la documentació que sigui necessària per a gestionar aquest 
recurs tècnic i trametre-la al corresponent centre gestor de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, l’Alcalde surt de la sala on es troba reunida aquesta Junta 
de Govern, durant el següent punt de l’ordre del dia, per abstenir-se del seu 
tractament i votació. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE 
L’EXPEDIENT RP 01/2016. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. X. F. P., en data 1 de juliol de 2015 i NRE 
E/000407-2015, en la que reclamava se li reparin els danys causats al para-xocs del 
seu vehicle, matrícula 3559CJF, com a conseqüència d’unes fustes aixecades que 
delimiten l’aparcament municipal de l’entrada del nucli de Guardiola de Font-rubí. 
 
Vist que en data 13 d’octubre de 2016 i NRS 598, es va requerir al Sr. F. perquè 
aportés les factures de que disposés per tal d’acreditar l’import de les reparacions 
efectuades. 
 
Vist que ha transcorregut, amb escreix, el termini de 15 dies atorgat en data 13 
d’octubre de 2016 per aquesta administració sense que s'hagin presentat per 
l'interessat els documents requerits. 
 
Vist que l’Alcaldia va dictar en data 26 de gener de 2018 la Resolució núm. 09/2018, 
d’incoació del procediment de caducitat de l’expedient RP 01/2016, i es va requerir a 
l’interessat perquè en el termini de tres mesos realitzés les activitats necessàries 
(presentació de factures) per reprendre la tramitació de l’expedient, advertint-li que 
transcorregut aquest termini es declararà la caducitat del mateix, arxivant-se les 
actuacions; resolució que li va ser notificada al Sr. F. en data 2 de març de 2018. 
 
Vist el certificat de secretaria de data 6 de setembre de 2018, on s’assenyala que no 
durant el termini concedit El Sr. F. no ha presentat cap document, ni dut a terme cap 
activitat necessària per a reprendre l'expedient. 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 53.1 o) 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 i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i d’acord amb el que estableix la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Declarar la caducitat de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. RP 
01/2016, iniciat a sol·licitud del Sr. X. F. P. 
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SEGON.- Procedir a l'arxiu de l’esmentat expedient, de conformitat amb l'establert en 
l'Article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
TERCER.- Notificar a l'interessat dins del termini de deu dies a partir de la data en 
què l'acord sigui dictat amb indicació dels recursos que procedeixin.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta, amb el 
vot favorable dels tres regidors assistents amb dret de vot i l’abstenció de l’Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde retorna a la sala per continuar amb la resta de punts de l’ordre del dia.  
 
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
18/2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“Vista la relació de factures núm. 18/2018, de data 18 de setembre de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
16.148,09 euros (setze mil cent quaranta-vuit euros amb nou cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 13 de setembre de 2018. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les 
bases d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la 
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 18/2018, de data 18 de setembre de 
2018, preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
16.148,09 euros (setze mil cent quaranta-vuit euros amb nou cèntims), numerada 
amb els números del F/2018/981 al F/2018/1018, que s’inicia amb la factura núm. 
Q1800 88 de data 31/08/2018, emesa per INSTAL·LACIONS JARAMILLO, S.L. per 
import de 5.002,14 euros, i finalitza amb la factura núm. 93 de data 05/06/2018, 
emesa per QUEROL ELIES, S.C.P. per import de 23,04 euros.  
 
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.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
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D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens 
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta 
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, quatre 
punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que 
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una transmissió de nínxol, d’una 
contractació de serveis, d’una contractació d’obres i d’una proposta d’aprovació de 
despesa. 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre 
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT 
D’UN NÍNXOL DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET, DEL CEMENTIRI DE 
SANTA MARIA DE BELLVER. 
 
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és del següent tenor literal: 
 
“Vista la petició efectuada en data 6 d’agost de 2018 (NRE 1.303), formulada pel Sr. 
J. C. M., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Jesús de 
Natzaret número 9, del Cementiri de Santa Maria de Bellver. 
 
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. C. O., difunt des de l’any 2017.  
 
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. 9 del sector Jesús de 
Natzaret, del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor 
del Sr. J. C. M. 
 
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. 
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Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC EN MATÈRIA 
D’ACTIVITATS, DE GESTOR ENERGÈTIC D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I 
DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP. M08-2018 I G302/2018). 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 14 de setembre de 2018, es va 
iniciar l’expedient de contractació del servei d’assessorament tècnic en matèria 
d’activitats, de gestor energètic d’instal·lacions municipals i del servei municipal 
d’aigua. 
 
Atès que s’ha sol·licitat un pressupost a un enginyer tècnic industrial que treballa i ha 
treballat en diversos ajuntaments fent tasques d’assessorament i com enginyer 
municipal, i que també ha treballat com a extern per aquest Ajuntament, segons 
queda acreditat a l’expedient. 
 
Atès que, en data 14 de setembre de 2018, s’ha emès informe per part de la 
secretària interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en 
relació amb l'adjudicació del contracte. 
 
Atès que, en data 18 de setembre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobri 
contractació. 
 
Atès que, en data 18 de setembre de 2018, s’ha emès informe d’intervenció sobre 
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la 
celebració del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei d’assessorament tècnic en matèria 
d’activitats, de gestor energètic d’instal·lacions municipals i del servei municipal 
d’aigua, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista E. H. C. 
per un import de 12.000,00 euros i 2.520,00 euros d’IVA. 

 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és: servei d’assessorament tècnic en matèria 
d’activitats, de gestor energètic d’instal·lacions municipals i del servei municipal 
d’aigua, essent el perfil més adequat el d’enginyer tècnic. La classificació CPV 
corresponent a aquest objecte és: 71300000-1. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
151.22706 del vigent pressupost i del pressupost del 2019. 
  
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el 
pagament, si escau.  
 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL CAN 
ROMEU (EXP. M05-2018 I G236/2018). 
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, en la Junta de Govern Local celebrada el 10 de juliol de 2018, es va 
aprovar la memòria valorada per a l’arranjament del camí de Can Romeu. 
 
Atès que es van sol·licitar tres pressupostos de tres empreses que estan 
capacitades per a dur a terme aquest servei, i que han presentat oferta, segons 
queda acreditat a l’expedient. 
 
Atès que, en data 17 de setembre de 2018, s’ha emès informe per part de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat de la contractació, justificant que no s'està 
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals sobre 
contractació. 
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Atès que, en data 17 de setembre de 2018, s’ha emès informe per part de la 
secretària interventora sobre la legislació aplicable i al procediment a seguir en 
relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre l’existència de crèdit suficient i 
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i sobre 
l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria 
intervenció, i de conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la 
Resolució d’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’arranjament del camí públic local de 
Can Romeu, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA. (NIF A08183006)  per un 
import de 35.702,18 euros i 7.497,46 euros d’IVA. 
 
SEGON.- Establir que el termini màxim per a finalitzar l’execució de l’obra és el 21 
de desembre de 2018. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
454.60901 del vigent pressupost. 
 
CINQUÈ.- Una vegada realitzada l’obra, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
 

SISÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SETÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector 
públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES 
DIVERSES. 
 
La proposta presentada és la següent: 
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“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta 
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses: 
 

- Adquisició de 7 ratolins USB per als ordinadors de l’ajuntament; 
- Adquisició de productes per al manteniment de la piscina municipal: 
- Tractament preventiu de la legionel.la de la xarxa d’aigua sanitària a totes les 
instal·lacions municipals; 
- Adquisició de material d’oficina; 
- Adquisició de material per a reparar les avaries de la xarxa municipal d’aigües; 
- Recàrrega d’un extintor de l’edifici de Cal Cintet; 
- Adquisició de roba i calçat laboral per a la brigada municipal i netejadores; 
- Serveis de neteja a les parcel·les de Can Castellví; 
- Lloguer de carpes per a la Fira Vinòleum; 
- Reparar una gotera dels vestuaris de la pista poliesportiva; 
- Treballs de manteniment a l’Escola Font-rúbia; 
- Serveis de redacció de l’actualització del PAU de la pista poliesportiva; 
- Adquisició de material de neteja per a l’Ajuntament; 
- Adquisició de material de neteja per a l’Escola Font-rúbia; 
- Treballs manteniment de la xarxa municipal d’aigües; 
- Atenció per a la jubilació del doctor J. F. I. M.; 
- Atenció centre ram flors per celebració de casaments civils a l’ajuntament. 
- Adquisició de material per al tractor municipal; 
- Publicació d’anunci de la llicència d’obres 23/2017 al Diari Ara. 
 
Vist que, en data 18de setembre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i 
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i 
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici 
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb 
la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció de 
l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i 
s’informa favorablement l’autorització i disposició de la despesa. 
 
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25 
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses 
inferiors a 3.006 euros.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a 
les corresponents aplicacions pressupostàries: 
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Despesa Proveïdor Import total Aplicació 
pressupostària 

Adquisició de material informàtic Impacte Serveis Informàtics, S.L. 415,03 € 920-22002 
Adquisició de material piscines Juan Suñé, S.A. 300,00 € 337-22114 
Serveis xarxa d’aigua sanitària Eminfor, S.L 2.190,10 € 

 
311-22799 

 
Adquisició de material d’oficina Espai Tot Per l’Oficina, S.L. 305,21€ 920-22000 

920-22002 
Adquisició de material d’aigües Gebo Ibérica, S.A.U. 453,62 € 161-22116 
Adquisició de material d’aigües Hidro Tarraco, S.A. 750,38 € 161-22116 
Recàrrega d’un extintor Plana Fàbrega Serinseg, S.L. 61,84 € 136-22701 
Adquisició roba laboral Heliexport, S.L. 251,22 € 920-22104 
Serveis de neteja a les parcel·les Escamots Forestals, S.L. 1.408,39 € 136-22701 
Lloguer carpes Fira Vinòlium Consell Comarcal Alt Penedès 923,40 € 432-22619 
Serveis de paleta a la pista 
poliesportiva 

D. C. R. 
 

270,85 € 337-21202 

Serveis de paleta a l’Escola Font-
Rúbia 

D. C. R. 
 

624,64 € 323-21211 

Serveis tècnics Consell Comarcal Alt Penedès 1.181,00 € 151-22706 
Adquisició de material de neteja per 
a l’Ajuntament 

Bunzl Distribution Spain, S.A. 
 

356,96 € 920-22110 

Adquisició de material de neteja per 
a l’Escola Font-Rúbia 

Bunzl Distribution Spain, S.A. 
 

307,04 € 323-22110 

Treballs de manteniment de la 
xarxa d’aigües 

Congermi, S.L. 
 

1.097,00 € 161-21011 

Atenció per a la jubilació del metge 
de medicina familiar del municipi 

J. C. Ll. C. 
 

84,70 € 920-22601 

Atenció per a la celebració de 
casaments civils – centre flors 

E. X. C. 
 

69,00 € 920-22601 

Adquisició de material pel tractor 
municipal 

EMMS 
 

308,77 € 454-21401 

Publicació oficial al diari ARA Edició de Premsa Periòdica ARA, SL 254,10 € 920-22603 
 
Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de 
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i 
disposicions.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 

 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 21:28 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. 
 

 


