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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE DESEMBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 15 de desembre de 2015 es reuneix
la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família,
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i
Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr.
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20,39 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
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3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals.

4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la participació en el Programa
“Nits a la Fresca al Penedès 2016”.
5. Proposta d’aprovació de la nova nomenclatura “Torrent de la Falzia” de la via
pública.
6. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la
llicència de segregació núm. 04/2013.
7. Proposta d’aprovació de la declaració de desistiment de l’expedient de la
llicència d’obres núm. 49/2015.
8. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 67/2015.
9. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la llicència d’obres exp. núm. 68/2015.
10. Comunicació prèvia de l’activitat d’explotació avícola, Permís Municipal
Ambiental exp. ACT-2003/29.
11. Proposta d’atorgament d’una subvenció a una entitat municipal.
12. Proposta d’adjudicació del contracte d’obres “Construcció d’unes pistes de pàdel
i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí”.
13. Proposta d’adjudicació del contracte d’obres “Reasfaltat i arranjament de varis
camins al terme municipal de Font-rubí”.
14. Proposta d’acceptació de dues subvencions del PUOSC.
15. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 23/2015.
16. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 1 de
desembre de 2015, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el
President la declara aprovada per unanimitat.
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SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
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, si s’escau.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX
Peticionari
F. T. G.
M. R. Ll. Ll.
P. M.

Xavier Lluch Llopart

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Trobada de
Roller
Derby

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

26/12/2015

Cal Cintet

110,00 €

31/12/2015

Cal Cintet

110,00 €

02/01/2016
03/01/2016

Pista
poliesportiva

240,00 €
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Alcalde-president
Font-rubí, 11 de desembre de 2015”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA
“NITS A LA FRESCA AL PENEDÈS 2015”.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que des de l’any 2008 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a través del servei
de Cultura, va posar en marxa el programa “Nits a la Fresca al Penedès” per col·laborar
amb els petits ajuntaments de l’Alt Penedès (menys de 5.000 habitants) a organitzar
una programació conjunta d’espectacles de petit format durant els mesos d’estiu (des
de l’1 de juny fins al 30 de setembre). Durant els anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 i 2015 el Servei de Cultura del CCAP ha mantingut el mateix programa però l’ha
fet extensiu a tots els ajuntaments de l’Alt Penedès.
Atès que l’Ajuntament de Font-rubí ha programat activitats dins el Programa “Nits a la
Fresca 2015”.
Vista la proposta de conveni presentada pel Servei de Cultura del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, que tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA “NITS A LA
FRESCA AL PENEDÈS - 2015”
REUNITS
D'una banda, el President, senyor Francesc Olivella i Pastallé, el qual actua en nom i representació del
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús de les facultats de representació concedides per
l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió
de 19 de novembre de 2015.
De l’altra, el senyor Xavier Lluch Llopart, el qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE
FONT-RUBÍ (Alt Penedès) (en endavant l’Ajuntament), en ús de les facultats de representació
concedides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I- Que l’any 2008 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a través del servei de Cultura, va posar en marxa
el programa “Nits a la Fresca al Penedès” per col·laborar amb els petits ajuntaments de l’Alt Penedès
(menys de 5.000 habitants) a organitzar una programació conjunta d’espectacles de petit format durant
els mesos d’estiu. Durant els anys 2009, 2010 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 el Servei de Cultura del
CCAP ha mantingut el mateix programa, però l’ha fet extensiu a tots els ajuntaments de l’Alt Penedès.
II- Que en paral·lel el servei de Cultura del CCAP ve oferint un altre projecte als ajuntaments, com és el
Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que aplega grups amateurs i professionals
del Penedès, d’espectacles culturals de petit format. I, és així que a través del programa “Nits a la Fresca
al Penedès”, el Servei de Cultura afavoreix la contractació de grups del Penedès inscrits al Catàleg.
III- Que són 14 els ajuntaments de l’Alt Penedès que han programat activitats dins el Programa “Nits a la
Fresca 2015”.
IV- Que el servei de Cultura ha valorat la participació dels ajuntaments en el programa “Nits a la Fresca”
en base als criteris que contenen les normes de funcionament del programa, aprovades per la Junta de
Govern del CCAP de 26 de març de 2015, que es relacionen tot seguit:
- 1 punt per cada activitat programada en un nucli de 500 habitants o més (NO s’han puntuat les
activitats realitzades abans de les 19h, ni les actuacions habituals de grups folklòrics al seu
municipi, tal i com marquen les normes de funcionament del programa).
- 2 punts per cada activitat programada en nuclis de població de menys de 500 habitants (amb les
mateixes condicions que el paràgraf anterior).
- 0,5 punts per cada activitat cultural publicada al web www.penedescultura.cat però no inclosa
dins el programa NFP, fins a un màxim de 5 punts.
- 2 punts per cada grup contractat inclòs dins el Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
- 1 punt per tipologia de documentació impresa on surtin l’emblema del Consell Comarcal i el
logotip de la Diputació de Barcelona.
- 1 punt per cada anunci publicat a la premsa comarcal on hi surtin l’emblema del Consell
Comarcal i el logotip de la Diputació de Barcelona.
V- Que el Servei de Cultura del CCAP ha destinat 9.500 € de recursos propis a finançar aquestes
activitats i hi ha sumat 3.300 € més de la subvenció que li ha atorgat la Diputació de Barcelona a través
del “Catàleg de serveis 2015 – Programa: Desenvolupament cultural local - Recurs: Suport a projectes
culturals per a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000 habitants”.
VI- Que el Servei de Cultura ha establert que cada punt, obtingut segons el criteris de valoració, té un
valor de 75,73 €, però sense superar, en el càlcul de l’import final, la despesa realitzada per cada
ajuntament.
VII- Que l’Ajuntament ha participat en el programa “Nits a la Fresca al Penedès” programant diverses
activitats culturals i ha publicitat aquestes al web del Servei de Cultura del CCAP
www.penedescultura.cat.
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En conseqüència i de conformitat amb l’exposat, les parts creuen convenient formalitzar aquest conveni
amb subjecció als següents:
ACORDS
Primer- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès (en endavant CCAP) i l’Ajuntament, per a la seva participació en el programa que
promouen el servei de Cultura del CCAP i la Diputació de Barcelona, “Nits a la Fresca al Penedès”.
Segon- La finalitat és continuar oferint, en paral·lel, els dos projectes: “Nits a la Fresca al Penedès” i
Catàleg d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Per la qual cosa, la participació del CCAP
consisteix, d’una banda, en contribuir a finançar les despeses de les activitats culturals (concerts,
projeccions, actuacions teatrals, narració de contes, etc.) i en fer publicitat conjunta de l’oferta dels
espectacles a través del web www.penedescultura.cat, entre d’altres.
Tercer- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació econòmica de 1.666,06 € (veure
annex I) a l’Ajuntament per la seva participació en el programa “Nits a la Fresca al Penedès 2015” en
base als criteris que s’han exposat en els paràgrafs IV, V i VI dels antecedents. El pagament d'aquesta
quantia resta condicionat a la disponibilitat líquida suficient per a fer-hi front.
Quart- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es
podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels
responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat
diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de
naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la
seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen
dades personals, en el nivell que li correspongui.
Cinquè- La vigència d’aquest conveni és fins a la finalització de l’objecte del conveni.
Sisè- Són causes de resolució d’aquest conveni:
La finalització del termini de vigència.
La denúncia.
El mutu acord de les parts.
Setè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.
Francesc Olivella Pastallé
President del Consell Comarcal

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president de l’Ajuntament de
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de l’Alt Penedès

Font-rubí”

Vist el què disposa els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, i en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 42/2011, de 15 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a la participació en el Programa “Nits a la
Fresca al Penedès 2015”.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Quart.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde
Font-rubí, 30 de novembre de 2015”

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

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA NOVA NOMENCLATURA “TORRENT
DE LA FALZIA” DE LA VIA PÚBLICA.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la del tenor literal següent:

“Vista la sol·licitud d’empadronament presentada per la Sra. A. F. R., en data 14
d’agost de 2015.
Atès que l’esmentada sol·licitant vol empadronar-se a la parcel·la 9 de la Unitat
d’Actuació número 10 “Raspall” del barri de Les Casetes d’en Raspall.
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Atès que la Unitat d’Actuació número 10 “Raspall” del barri de Les Casetes d’en
Raspall és de nova construcció i no disposa actualment de nomenclatura de la via
pública.
Atès que s’ha volgut considerar la història del barri per tal de denominar el nou carrer.
Atès l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.
Atesa la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
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, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la denominació i numeració de carrer “Torrent de la Falzia”, de la via
de nova creació situada a la part nord del nucli urbà de Les Casetes d’en Raspall, que
es correspon amb la part sud de la UA10 “Raspall”, amb la numeració correlativa d’oest
a est de la mateixa UA10.
Segon.- Notificar als interessats la denominació d’aquesta via.
Tercer.- Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
empreses i Organismes que puguin resultar afectats (Delegació Provincial
d’Estadística, Correus, Registre de la Propietat, Cadastre...).
Quart.- Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació.

Xavier Lluch Llopart
Alcalde - president
Font-rubí, 9 de desembre de 2015”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ NÚM. 4/2013.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és la següent:
“En data 8 d’agost de 2013 i amb núm. de RE 735, el Sr. J. R. M. va sol·licitar una
llicència per a realitzar les obres consistents en fer una segregació d’una part de la
finca registral núm. 1057 de Font-rubí.
En data 2 de setembre de 2013 i amb NRS 530, es va requerir al Sr. J. R. M. per a què
en el termini de vint dies aportés la documentació requerida pels Serveis Tècnics
municipals d’acord amb l’informe emès en data 19 d’agost de 2013.
En data 1 de desembre de 2015 i amb NRE 1085, el Sr. J. R. M. va presentar un escrit
en aquesta Corporació comunicant que no es durien a terme les obres sol·licitades i
que es procedís a l’arxivament d’aquest expedient Lseg 4/2013.
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i atesa 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.- Declarar al Sr. J. R. M. desistit del procediment de concessió de llicència
d’obres (segregació) exp. núm. 4/2013, sense que això comporti la renúncia dels drets
que li puguin correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 50,00€

Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 11 de desembre de 2015”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE
L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 49/2015.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local és del
següent tenor literal:
“En data 27 d’agost de 2015 i amb núm. de RE 793, de la Sra. A. S. T. va sol·licitar una
llicència per a realitzar les obres consistents en fer el manteniment del garatge de la
finca situada al carrer Santa Maria núm. 36 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí al
municipi de Font-rubí.
En data 14 de setembre de 2015 i amb NRS 557, es va requerir a la Sra. A. S. T. per a
què en el termini de trenta dies aportés la documentació requerida pels Serveis Tècnics
municipals d’acord amb l’informe emès en data 3 de setembre de 2015.
En data 25 de novembre de 2015 i amb NRE 1056, la Sra. A. S. T. va presentar un
escrit en aquesta Corporació comunicant que no es durien a terme les obres
sol·licitades i que es procedís a l’arxivament d’aquest expedient LUM 49/2015.
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i atesa 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.- Declarar a la Sra. A. S. T. desistit del procediment de concessió de llicència
d’obres exp. núm. 49/2015, sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin
correspondre en un nou procediment posterior.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 25,00€

Tercer.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
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Font-rubí, 11 de desembre de 2015”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 67/2015.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. S. N. M., en data 24 de
novembre de 2015 i amb núm. de RE 1045, per tal de realitzar les obres consistents en
l’adaptació de l’habitatge anomenat Casa del Pi en allotjament de turisme rural, situat al
nucli urbà del Coll de la Barraca núm. 2 del municipi de Font-rubí i amb referència
cadastral 0890201CF9809S0001HD.
Vist l’informe de data 9 de desembre de 2015 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 11 de desembre de 2015.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 67/2015, presentada pel Sr. S. N. M., per tal
de realitzar les obres consistents en l’adaptació de l’habitatge anomenat Casa del Pi en
allotjament de turisme rural, situat al nucli urbà del Coll de la Barraca núm. 2 del
municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
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-

-

-

Aquesta llicència s’informa exclusivament a nivell de llicència d’obres urbanística i en cap
cas contempla cap informe pel que fa a l’activitat que s’hi vol desenvolupar, la qual és de
l’àmbit de les competències de l’enginyer tècnic assessor municipal.
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 que quan es finalitzin les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació
prèvia per a la primera ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge.

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 36.325,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 36.325,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 944,45 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 217,95 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.174,40 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 726,50 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 158,62 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 14 de desembre de 2015”

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

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 68/2015.
La proposta que es presenta és del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. À. S. T., en data 25 de
novembre de 2015 i amb núm. de RE 1057, per tal de realitzar les obres consistents en
arranjar una coberta i cosir unes esquerdes d’un magatzem existent annex a l’habitatge
anomenat Cal Laureà i situat al carrer Santa Maria núm. 36 del municipi de Font-rubí,
amb referència cadastral 08084A051000190000OJ; segons projecte redactat i signat
per l’arquitecte J. A. A.
Vist l’informe de data 10 de desembre de 2015 dels arquitectes municipals 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 11 de desembre de 2015.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 68/2015, presentada per la Sra. A. S. T., per
tal de realitzar les obres consistents en una coberta i cosir unes esquerdes d’un
magatzem existent annex a l’habitatge anomenat Cal Laureà i situat al carrer Santa
Maria núm. 36 del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
•
•

•

En cas que les obres es trovin en la zona de protecció de carreteres, caldrà sol·licitar i
obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la Diputació de
Barcelona.
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
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gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Que ha de dir el nom
del titular de la llicència, el número de llicència d’obres i el lloc de les obres.

Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.220,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 2.220,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 57,72 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un import mínim de 50€): 50,00 €.
PLACA: 12,00 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 119,72 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1 % en sòl no urbanitzable): 120,00 € (mínim)
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00 € (mínim)
*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.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 14 de desembre de 2015”

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

DESÈ.- COMUNICACIÓ PRÈVIA DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ RAMADERA
AVÍCOLA, PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL EXP. ACT-2003/29.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la que tot seguit es
transcriu:
“EXPEDIENT ACT-2003/29. COMUNICACIÓ PRÈVIA. ACTIVITAT AMBIENTAL: EXPLOTACIÓ
RAMADERA AVÍCOLA. INTERESSADA: C. R. A. EMPLAÇAMENT: CAL RAIMUNDET – BARRI
MONTJUIC (08736) FONT-RUBÍ.

Antecedents de fet
1.
Exp. 07/1983, a nom de A. R. S. amb Llicència del 12 d’agost de 1985,
condicionada a que s’hagi realitzat visita d’inspecció per Veterinari en la que consti que
s’han adoptat les mesures necessàries.
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-

En data 27 de setembre de 2015 es va aixecar acta del veterinari.

-

El 21 de Juliol de 2003 es va presentar per part del titular el full de dades de la
explotació ramadera MO301CE, Llibre d’explotació A32556, amb una capacitat
de Bestiar de 29000 Caps a nom de M. C. S. C. (Cal Raimundet).

2.
Exp. 29/2003, a nom de M. C. S. C. Es va sol·licitar autorització per a
l’explotació ramadera de 36000 aus d’engreix; es va presentar projecte tècnic amb
assumeix de l’Enginyera Tècnica Agrícola M. B. O., Visat 420207 del 13/02/2004.
-

En data 16/06/2004 l’Ajuntament va rebre informe del l’OGAU requerint un pla de
dejeccions ramaderes, el qual es va traslladar al titular el 07/07/2004 per tal que
aporti aquesta documentació.

-

En data 20/07/2010 el titular va aportar el informe tècnic del Pla de dejeccions
ramaderes Núm.P04353 per una capacitat d’explotació de 36000 caps ( 7000
mes del autoritzats prèviament).

-

En data 12/11/2015 la Generalitat ens envia l’informe tècnic del Pla de
dejeccions ramaderes Núm.P04353 per una capacitat d’explotació de 36000
caps (7000 mes del autoritzats prèviament).

3.
Actualment, d’acord amb la llei 20/2009, aquesta activitat resta sotmesa al règim
d’intervenció de comunicació prèvia (Annex III), en conseqüència, per tal de finalitzar el
tràmit de l’expedient, el titular ha facilitat:
- Certificat signat per J. B. R. i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya número de visat E1500671, que acredita que les instal·lacions s’adapten
a la documentació presentada, que són adequades per al correcte funcionament de
l’activitat i que s’ajusta al pla de dejeccions ramaderes.
- Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeix la responsabilitat
de disposar de tots els documents que acrediten el compliment de la normativa
sectorial, i que es compromet al seu manteniment
Fonaments de dret
1. Segons la documentació inicial presentada, la present activitat es troba inclosa en
els annexes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, prevenció i control ambiental de les
activitats.
Grup: 11. Activitats agroindustrials i ramaderes.
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Codi:
11.1.a. Emplaçament per a aus de corral, entenent que es tracta de
gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus fins a 40.000
i per sobre de 2.000.
Annex:
Annex II.1.
Segons la Llei 3/1998, de 27 de febrer, prevenció i control ambiental de les activitats,
les activitats relacionades a l’annex III, resten sotmeses al règim de comunicació
ambiental.
Tanmateix, Segons la documentació presentada amb el certificat final, la present
activitat es troba inclosa en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
prevenció i control ambiental de les activitats.
Grup:
12. Altres activitats.
Codi:
11.1.a. Activitat ambiental classificada per la Llei 20/2009.
Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva d’aviram, entenen que es
tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus,
amb un nombre d’emplaçaments fins a 40.000.
Annex:
Annex III.
Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, prevenció i control ambiental de les
activitats, les activitats relacionades a l’annex III resten sotmeses al règim de
comunicació prèvia.
2. L’activitat de referència no es troba en els establiments sotmesos al control preventiu
de l’administració de la Generalitat, d’acord amb l’annex 1 de la Llei 3/2010. Per tant, la
verificació de les condicions de seguretat en cas d’incendi correspon inicialment a
l’administració municipal.
3.
Revisada la documentació aportada, el titular presenta:
Declaració responsable.
Certificat final del tècnic J. B. R., col·legiat 0800455 del Col·legi oficial
d’enginyers Agrònoms de Catalunya amb número de Visat E1500671.
Pla de Dejeccions ramaderes informat favorablement pel DARP.
Per tot l’exposat, 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 i amb la Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny,
de delegació de competències, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de l’activitat de l’explotació ramadera
avícola, activitat núm. 2003/29, a nom de la Sra. C. R. A., subjecta al Règim de
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Comunicació prèvia –annex III- i ubicada al Barri de Sabanell, Cal Raimundet, del barri
de Montjuic (08736) d’aquest municipi, amb efectes del dia 10 de setembre de 2015.
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.
Tercer.- Aprovar la liquidació 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, per un import de 1.042,12 euros (ja pagat en data 3/06/2004).
Quart.- Notificar el present acord a la interessada.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de desembre de 2015”

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

ONZÈ.- PROPOSTA
MUNICIPAL.

D’ATORGAMENT

DE

SUBVENCIÓ

A

UNA

ENTITAT

La proposta que es presenta és la següent:
“Vista la instància presentada per la Societat del Ball de Font-rubí, entitat sense ànim
de lucre, sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les
despeses que han de suportar aquesta entitat.
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
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Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’atorgament de la subvenció econòmica que es relaciona a l’annex
d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i activitats
que s’hi especifiquen.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2015.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a
finançar les despeses derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant
l’exercici 2015.
2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a
màxim el dia 31 de març de 2016 mitjançant la presentació de documentació que
acrediti que s’han realitzat les despeses.
3. El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran
avançaments o pagaments a compte.
4. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
5. El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
7. Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
8. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La
subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
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administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les
activitats a desenvolupar.
9. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida, si s’escau.
10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la
data de la notificació de la present resolució.
11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat i al Departament de Secretaria i Intervenció,
als efectes adients.
ANNEX:
1. Sol·licitant: SOCIETAT DEL BALL DE FONT-RUBÍ.
Import atorgat: 825,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2015.
Informe d’Intervenció: Favorable.
Carme Sibil i Galimany,
Regidora de Cultura i Joventut
Font-rubí, 10 de desembre de 2015”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
D’OBRES
“CONSTRUCCIÓ D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMENT DE LA ZONA
ESPORTIVA DE LA SITJOTA A GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ”.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vist el Projecte per a la construcció d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona
esportiva de la Sitjota a Guardiola de Font-rubí, redactat per URBS PROIECTA, SL,
amb un pressupost d’execució de 73.516,16 euros i 15.438,39 euros d’IVA, aprovat
definitivament per la Junta de Govern en sessió de data 6 d’octubre de 2015.
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Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 3 de novembre de 2015, va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació urgent per a l’obra referenciada.
Atès que, en data 11 de novembre de 2015 es va convidar a participar en la licitació de
l’esmentada obra a les següents empreses:
- SERVEIS BONELL (DAVID BONELL FERRER)
- CONSTRUCCIONS LAUREÀ SURIOL
- CONGERMI, SL
- CONSTRUCCIONS P. CAROL, S.L.
- CONSTRUCCIONS JOAN CÀLIX, S.L.
Atès que, durant el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava en data 26 de
novembre de 2015, només es va presentar, en temps i forma la de CONGERMI, SL, i
fóra de termini la de CONSTRUCCIONS JOAN CÀLIX, SL, d’acord amb el certificat de
secretaria de data 30 de novembre de 2015.
Atès que, en data 30 de novembre de 2015, es va constituí la Mesa de Contractació,
òrgan competent per a la valoració de les ofertes, i aquesta, tenint en compte els
aspectes negociats, va realitzar la proposta l’adjudicació del contracte a l’empresa
CONGERMI, SL.
Vist que es va formular a CONGERMI, SL, en data 2 de desembre de 2015 i NRS 701,
el requeriment de documentació que estableixen els articles 146.4 i 151.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre; així com justificació de la constitució de la garantia
definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte.
Vist que l’empresa ha donat compliment al requeriment formulat presentant la
documentació corresponent en data 10 de desembre de 2015, mitjançant escrit amb
Registre d’Entrada núm. 1103 i dipositant la garantia definitiva en data 11 de desembre
de 2015.
Vist el que preveu el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007; el Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i així com demés legislació aplicable, i de conformitat amb
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l’establert en l’article 151.4 i en la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, 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.- Declarar vàlida la incoació de l’expedient de contractació duta a terme per
l’Alcaldia i declarar vàlids els actes duts a terme per la Mesa de Contractació en el
present expedient.
Segon.- Adjudicar a l’empresa CONGERMI, SL el contracte d’obres “Construcció
d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota a Guardiola
de Font-rubí”, per un import de 73.516,16 euros i 15.438,39 euros d’IVA, per
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.

Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342-60904 del
vigent Pressupost.
Quart.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l’adjudicació als candidats que no han resultat
adjudicataris.
Cinquè.- Notificar a CONGERMI, SL, adjudicatari del contracte, aquests acords i citarlo per a la signatura del contracte, que tindrà lloc a l’Ajuntament el dia 18 de gener de
2016, a les 13:30 hores.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització del present contracte administratiu
d’obres.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte d’obres referenciat mitjançant anunci al Perfil
del contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
Vuitè.- Formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva
aprovació per l’Ajuntament, previ informe del coordinador de seguretat i salut o director
facultatiu de les obres, i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.
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Novè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 14 de desembre de 2015”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
D’OBRES
“REASFALTAT I ARRANJAMENT DE VARIS CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE
FONT-RUBÍ”.
La proposta presentada davant aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu:
“Vist el Projecte per al reasfaltat i arranjament de varis camins al terme municipal de
Font-rubí, redactat per l’arquitecte tècnic X. M. C., amb un pressupost d’execució de
137.750,12 euros i 28.927,53 euros d’IVA, aprovat definitivament per la Junta de
Govern en sessió de data 6 d’octubre de 2015.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 3 de novembre de 2015, va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació urgent per a l’obra referenciada.
Atès que, en data 12 de novembre de 2015 es va convidar a participar en la licitació de
l’esmentada obra a les següents empreses:
- ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
- ASFALTOS BARCINO, S.L.
- J.J. ASFALCAT, S.L.
- CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRASS, S.A.
- OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
- VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.
Atès que, durant el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava en data 27 de
novembre de 2015, es va presentar, en temps i forma, cinc empreses, d’acord amb el
certificat de secretaria de data 30 de novembre de 2015.
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Atès que, en data 30 de novembre de 2015, es va constituí la Mesa de Contractació,
òrgan competent per a la valoració de les ofertes, i aquesta, tenint en compte els
aspectes negociats, va realitzar la proposta l’adjudicació del contracte a l’empresa
ASFALTOS AUGUSTA, SL., d’acord amb la següent valoració:
1 – VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRES, S.A.:
Millores:
- 1era - Asfaltat C/ St. Isidre:
- 2ona – Execució de 2 guals:
- 3era – Reasfalta d’altres camins:

SI.
SI.
NO.

2 – CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A.:
Millores:
- 1era - Asfaltat C/ St. Isidre:
- 2ona – Execució de 2 guals:
- 3era – Reasfalta d’altres camins:

SI.
SI.
Si. Un total de 1.800 m².

3 – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.:
Millores:
- 1era - Asfaltat C/ St. Isidre:
- 2ona – Execució de 2 guals:
- 3era – Reasfalta d’altres camins:

SI.
SI.
Si. Un total de 3.200 m².

4 – ASFALTOS BARCINO, S.L.:
Millores:
- 1era - Asfaltat C/ St. Isidre:
- 2ona – Execució de 2 guals:
- 3era – Reasfalta d’altres camins:

SI.
SI.
Si. Un total de 1.206 m².

5 – OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.:
Millores:
- 1era - Asfaltat C/ St. Isidre:
- 2ona – Execució de 2 guals:
- 3era – Reasfalta d’altres camins:

SI.
SI.
Si. Un total de 540 m².

Empresa
10.1
(màx. 100P)
1 VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.

100

TOTAL
PUNTUACIÓ

10.2
(màx. 60P)

10.3
(1P / 4m2)

60

0

160,00

2 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A.

100

60

610

610,00

3 ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

100

60

800

960,00

4 ASFALTOS BARCINO, S.L..

100

60

301,50

461,50

5 OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.

100

60

135

295,00
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Vist que es va formular a ASFALTOS AUGUSTA, SL, en data 1 de desembre de 2015 i
NRS 700, el requeriment de documentació que estableixen els articles 146.4 i 151.2 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; així com justificació de la constitució de la
garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte.
Vist que l’empresa ha donat compliment al requeriment formulat presentant la
documentació corresponent en data 9 de desembre de 2015, mitjançant escrit amb
Registre d’Entrada núm. 1099.
Vist el que preveu el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007; el Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i així com demés legislació aplicable, i de conformitat amb
l’establert en l’article 151.4 i en la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, 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.- Declarar vàlida la incoació de l’expedient de contractació duta a terme per
l’Alcaldia i declarar vàlids els actes duts a terme per la Mesa de Contractació en el
present expedient.
Segon.- Adjudicar a l’empresa ASFALTOS AUGUSTA, S.L., el contracte d’obres
“Reasfaltat i arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí”, per un
import de 137.750,12 euros i 28.927,53 euros d’IVA, per procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454-61902 del
vigent Pressupost.
Quart.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l’adjudicació als candidats que no han resultat
adjudicataris.
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Cinquè.- Notificar a ASFALTOS AUGUSTA, S.L., adjudicatari del contracte, aquests
acords i citar-lo per a la signatura del contracte, que tindrà lloc a l’Ajuntament el dia 18
de gener de 2016, a les 14:00 hores.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització del present contracte administratiu
d’obres.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte d’obres referenciat mitjançant anunci al Perfil
del contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
Vuitè.- Formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva
aprovació per l’Ajuntament, previ informe del coordinador de seguretat i salut o director
facultatiu de les obres, i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.
Novè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 14 de desembre de 2015”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL PUOSC.
La proposta que es presenta davant la Junta de Govern és la següent:
“Atès que, en data 21 d’octubre de 2015 i NREE/679-2015, es va rebre la notificació de
la Resolució de la Directora General d’Administració Local d’acceptació de la renúncia
a l’execució de l’actuació núm. 2012/99, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2012, i d’aplicació dels romanents produïts al finançament de l’actuació
núm. 2012/1521, Reasfaltat i arranjament de diversos camins del municipi.
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Atès que, en data 21 d’octubre de 2015 i NREE/680-2015, es va rebre la notificació de
la Resolució de la Directora General d’Administració Local d’acceptació de la renúncia
a l’execució de l’actuació núm. 2012/98, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2012, i d’aplicació dels romanents produïts al finançament de l’actuació
núm. 2012/1526, Construcció d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona
esportiva de la Sitjota, a Guardiola de Font-rubí.
Atès el que preveuen les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
per al període 2008-2012, aprovades per Decret 101/2008, de 6 de maig.
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.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya, anualitat 2012, i acceptar les següents ajudes incloses en el programes
esmentats per finançar les dues obres descrites:
- Actuació: Reasfaltat i arranjament de varis camins al terme municipal de Font-rubí;
2012/1521-ET: Programa PE dinamització i equilibri territorial; import aportació PUOSC
125.000 euros.
- Actuació: Construcció d’unes pistes de pàdel i condicionament de la zona esportiva de
la Sitjota, a Guardiola de Font-rubí; 2012/1526-MN: Programa PE municipis petits,
nuclis i àrees residencials; import aportació PUOSC 60.000 euros.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les dues obres s’executin amb normalitat i designar a l’arquitecte municipal com
a directora facultativa de les dues obres. En cas que, abans de l’inici de les obres, es
considerés convenient fer la designació d’algun tècnic col·laborador, es durà a terme la
designació per resolució d’Alcaldia.
Tercer.- Declarar que l’Ajuntament de Font-rubí es compromet a solucionar, al seu
càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o
durant la seva execució.
Quart.- Declarar que els dos projectes tècnics relatives a aquestes dues actuacions
s’han sotmès a la tramitació reglamentària i, s’han aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Declarar que l’Ajuntament de Font-rubí disposa en ferm dels terrenys i dels
serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de les dues actuacions, així com la seva posada en servei.
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Sisè.- Declarar que en les partides pressupostàries 454-61902 i 342-60904 existeix
consignació suficient per atendre el finançament d’aquestes actuacions.
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 14 de desembre de 2015”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 23/2015.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 23/2015, de data 15 de desembre de 2015, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 32.981,41 euros
(trenta-dos mil nou-cents vuitanta-un euros amb quaranta-un cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 14 de desembre de 2015.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern
Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 23/2015, de data 15 de desembre de
2015, preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
32.981,41 euros (trenta-dos mil nou-cents vuitanta-un euros amb quaranta-un 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, 14 de desembre de 2015”
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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 21:57 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.

