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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE SETEMBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 22 de setembre 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 20,32 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 de la bústia núm. 26 de Les Casetes d’En Raspall.
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4. Proposta d’aprovació de l’autorització a l’empresa Hispano Igualadina, S.L. per a
dur a terme el servei de transport escolar de la ruta 58, de l’alumnat del Centre
d’Educació Infantil i Primària Font-rúbia.
5. Proposta d’aprovació del canvi de nom del Permís Municipal Ambiental exp.
2015/01 (ACT 2003/29).
6. Proposta d’aprovació de la concessió al Sr. Francesc Gili d’una gratificació.
7. Proposta d’aprovació definitiva de l’expedient administratiu per a la declaració de
caducitat del dret funerari d’uns nínxols del Cementiri de Santa Maria de Bellver
de Font-rubí.
8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 17/2015.
9. 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 8 de
setembre 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.
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TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS DE LA BÚSTIA NÚM. 26 DE LES
CASETES D’EN RASPALL.
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. X. R. T., en data 14 d’agost de 2015 i amb núm. de
registre d’entrada 777, per a que aquesta Corporació li cedeixi l’ús d’una bústia al
mòdul situat a Les Casetes d’en Raspall.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Cedir l’ús de la bústia de propietat municipal núm. 26 del mòdul instal·lat a Les
Casetes d’en Raspall a Sr. X. R. T..
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per tramitació de l’expedient de
concessió de bústia, per import de 45,00 euros, d’acord amb el que preveu l’epígraf
cinquè de l’ordenança fiscal municipal núm. 7.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 10 de setembre de 2015”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ A L’EMPRESA
HISPANO IGUALADINA, SL, PER DUR A TERME EL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR DE LA RUTA 58, DE L’ALUMNAT DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL
I PRIMÀRIA FONT-RUBIA.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que tot seguit es
transcriu:
“Atès que l’empresa La Hispano Igualadina, SL té adjudicat el servei de transport
escolar de l’alumnat de l’Escola Font-rúbia i sol·licita permís especial per al transport
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urbà escolar i de menors de la ruta núm. 58, d’acord amb la instància presentada en
data 18 de setembre de 2015 i Registre d’Entrada núm. 834.
Atès que la ruta a realitzar té el recorregut de Les Casetes d’en Raspall – Escola Fontrúbia.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 42/2011, de 15 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar el transport escolar de l’alumnat de l’Escola Font-rúbia a l’empresa
La Hispano Igualadina, SL, per a la ruta núm. 58, d’acord amb les dades que consten al
corresponent expedient administratiu.
Segon.- Notificar el present acord a La Hispano Igualadina, SL.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 18 de setembre de 2015”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL PERMÍS
MUNICIPAL AMBIENTAL EXP. 2015/01 (ACT 2003/29).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la del tenor literal següent:
“Atès que, amb data 7 de juliol de 2015 (NRE 661) la Sra. C. R. A., va presentar una
instància demanant que es prengui coneixement del canvi de nom de l’activitat a la Sra.
C. R. A. del permís ambiental municipal per a l’exercici de l’activitat d’explotació
ramadera avícola concedit per la Comissió de Govern en data 12 d’agost de 1985 a la
Sra. M. C. S. C., exp. ACT 2003/29, a la masia Cal Raimundet, situada al barri de
Montjuic d’aquest municipi, adjuntant la documentació requerida per a aquest tràmit.
Vist l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, de data 21 de setembre de 2015,
on informa favorablement al canvi de nom del permís municipal ambiental, atès que es
mantenen els requisits que propiciaren la concessió del permís ambiental municipal de
l’activitat.
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Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert en els
articles 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que preveu el Decret
de l’alcaldia núm. 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.- Concedir a favor de la Sra. C. R. A. el canvi de nom del Permís Municipal
Ambiental exp. 2015/01 (ACT 2003/29), explotació ramadera avícola, activitat situada a
la masia Cal Raimundet del barri de Montjuic d’aquest terme municipal, que consta a
nom de la Sra. M. C. S. C., amb les mateixes característiques que la llicència originària.
Segon.- Liquidar la corresponent taxa per la tramitació de l’exp. 2015/01 (ACT 2003/29)
del canvi de nom, d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 8, per import de
120,18 euros.
Tercer.- Notificar al titular el present acord.
Font-rubí, 21 de setembre de 2015
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ AL SR. F. G. D’UNA
GRATIFICACIÓ.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Atès que el Sr. F. G. S., treballador d’aquest Ajuntament, va començar la seva relació
laboral el mes d’octubre de 2014, en el lloc de treball de tècnic de cultura.
Atès que durant aquest any ha dut a terme moltes tasques fóra de la jornada normal o
habitual de treball, podent-se considerar aquestes com a serveis extraordinaris, d’acord
amb l’informe emès pel Regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament en data 17 de
setembre de 2015.
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Vist l’informe emès per la secretària-interventora d’aquesta Corporació, de data 18 de
setembre de 2015, sobre la legislació aplicable i sobre l’existència de consignació
suficient del crèdit pressupostari per a l’autorització de la despesa per a la corresponent
gratificació per serveis extraordinaris.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria-intervenció, i
de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i d’acord 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.- Assignar al Sr. F. G. S., personal laboral de la plantilla al servei d’aquest
Ajuntament de Font-rubí, la gratificació per serveis extraordinaris prestats fora de la
jornada normal de treball per quantia de 734,00 euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. G.
Font-rubí, 21 de setembre de 2015
L’Alcalde,
Xavier Lluch i Llopart”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU
PER A LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DEL DRET FUNERARI D’UNS NÍNXOLS
DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és del
següent tenor literal:
“L’Ajuntament de Font-rubí va signar, en data 31 de juliol de 2008, el conveni amb la
Parròquia de Santa Maria de Bellver, del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per a la
cessió de la gestió del cementiri parroquial.
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A partir d’aquesta data, aquesta Corporació ha anat gestionant els serveis d’aquest
cementiri, i ha dut a terme una tasca molt laboriosa de posar al dia el llibre-registre,
sobre tot pel que respecte dels propietaris dels drets funeraris o nínxols.
Vist l’informe emès pel Regidor de Serveis Generals de la Corporació, el Sr. Lluís
Ortega Rey, en data 24 de febrer de 2015, sobre les actuacions que ha realitzat aquest
Ajuntament per tal d’esbrinar els propietaris de tots els nínxols.
Atès que, després de més de sis anys de gestió del Cementiri de Santa Maria de
Bellver, encara resten setze nínxols sense regularitzar, i dels quals no s’han abonat la
taxa per a la conservació i neteja dels nínxols, regulada en l’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 certificat de la
secretària-interventora de la Corporació de data 26 de febrer de 2015.
Atès que l’article 30 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,
preveu que es produirà l’extinció del dret funerari amb reversió del nínxol corresponent
a favor de l’Ajuntament de Font-rubí en el supòsit, entre d’altres, d’abandó del nínxol.
Atès que, segons el referit article 30, es produirà aquest supòsit per abandó quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:
- El transcurs d'un any des de la mort del titular del dret funerari sense que la persona
que ostenti el dret a la transmissió en el seu favor ho hagi sol·licitat a l'Ajuntament.
- Per la manca de pagament de les taxes o exaccions que corresponguin dins
del termini que s'atorgui.
- Tenir els nínxols i sepultures amb signes ostensibles d'abandonament pel que fa a
la seva conservació o aspecte físic.
Atès que, en el Llibre-registre del Cementiri de Santa Maria de Bellver, consten els
referits setze nínxols, els titulars o hereus de les adjudicacions dels quals no han
satisfet en els darrers 6 anys els drets de conservació que determina el Reglament del
Servei Municipal de Cementiri del municipi de Font-rubí i que regula l’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.
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 10 de març de 2015, va aprovar l’inici
de l’expedient administratiu previst a l’article 30 del Reglament del Servei Municipal de
Cementiri del municipi de Font-rubí per a la declaració de caducitat del dret funerari
dels nínxols que s’indiquen a l’annex, els titulars o llurs hereus legítims no han satisfet a
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l’Ajuntament de Font-rubí la taxa corresponent a la conservació del cementiri en el
període dels darrers 6 anys, ni han exercit cap dels drets relatius a la seva titularitat.
Atès que s’ha sotmès el referit expedient a informació pública pel període de tres
mesos, mitjançant publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 23 de març de 2015, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament (en el període del
16/03/2015 al 24/06/2015), en la pàgina web municipal i en el Full informatiu de Fontrubí núm. 121, abril 2015; i que també s’ha intentat la notificació a alguns interessats
dels que es disposaven dades, havent estat aquestes notificacions infructuoses.
Atès que, durant el termini d’informació pública, no ha vingut cap interessat a
regularitzar la situació de cap dret funerari pendent de pagament i mancat de dades de
titularitat i contacte, objecte del present expedient.
Per tot això, vist el que preveu el 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 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.- Declarar la caducitat del dret funerari dels nínxols que s’indiquen a l’annex, els
titulars o llurs hereus legítims no han satisfet a l’Ajuntament de Font-rubí la taxa
corresponent a la conservació del cementiri en el període dels darrers 6 anys, ni han
exercit cap dels drets relatius a la seva titularitat, d’acord amb el previst a l’article 30 del
Reglament del Servei Municipal de Cementiri del municipi de Font-rubí; i per tant,
declarar l’extinció del dret funerari dels titulars que no l’hagin justificat, revertint els
corresponents nínxols a l’Ajuntament de Font-rubí.
Segon.- Ordenar que es reintegri l’ús de les esmentades sepultures, i que es traslladin
les restes que poguessin contenir a la sepultura general o fossa comuna del Cementiri
de Santa Maria de Bellver.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la pàgina web municipal i en el Butlletí informatiu
de Font-rubí.
Lluís Ortega i Rey,
Regidor de Serveis Municipals
Font-rubí, 18 de setembre de 2015”

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

ANNEX
Sector
Jesús de Natzaret
Jesús de Natzaret
Jesús de Natzaret
Jesús de Natzaret
Jesús de Natzaret
Nostra Senyora dels Dolors
Nostra Senyora dels Dolors
Nostra Senyora dels Dolors
Nostra Senyora dels Dolors
Nostra Senyora dels Dolors
Nostra Senyora dels Dolors
Nostra Senyora dels Dolors
Santa Creu
Santa Creu
Santa Creu
Santa Creu

Núm. nínxol
7
19
68
95
142
18
24
39
44
59
61
103
2
36
49
56

Titular del dret funerari / propietari nínxol
J. T. G.
M. B.
J. G. LL.
C. P. P.
T. B. A.
P. R. V.
J. O. S.
J. i J. O. T.
D. S. B.
J. A. S. M.
P. O. T.
P. R. B.
M. M.
J. S. G.
A. T. S.
D. A. V.

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. 17/2015.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 17/2015, de data 22 de setembre de 2015, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 45.127,38 euros
(quaranta-cinc mil cent vint-i-set euros amb trenta-vuit cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 21 de setembre 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:
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 17/2015, de data 22 de setembre de 2015,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
45.127,38 euros (quaranta-cinc mil cent vint-i-set euros amb trenta-vuit 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, 21 de setembre de 2015”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- 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 20,59 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.

