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F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 DE NOVEMBRE DE 2016

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 8 de novembre de 2016 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

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

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr.
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:49 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.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions municipals.
Proposta d’aprovació de l’ampliació de la llicència d’obres exp. núm. 34/2015.
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5. Proposta d’aprovació de la modificació de la liquidació de la llicència d’obres
exp. núm. 26/2016.
6. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 43/2016.
7. Proposta d’aprovació de la llicència de primera ocupació de l’expedient de
llicència d’obres núm. 67/2015.
8. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 67/2015.
9. Proposta d’aprovació de la baixa de la llicència municipal d’activitats, exp. núm.
2004/11.
10. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector Santa
Creu del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
11. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí per a l’organització de l’escola esportiva
municipal curs 2016-2017.
12. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’any 2017 del municipi Font-rubí.
13. Proposta de modificació del Pla d’ocupació 2016 i de contractació d’una
educadora per a la llar d’infants municipal.
14. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de les netejadores de
l’Ajuntament de Font-rubí.
15. Proposta d’aprovació de la liquidació de la taxa per llicència d’ocupació de la via
pública exp. LOVP 01/2014 de l’exercici 2016.
16. Proposta d’aprovació de la liquidació extraordinària de la taxa pel
subministrament d’aigua del tercer trimestre de l’exercici 2016.
17. Proposta d’aprovació de l’inici del procediment obert d’adjudicació del contracte
d’obres “Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la
Rubiola”.
18. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 22/2016.
19. 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 25
d’octubre de 2016, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el
President la declara aprovada per unanimitat.
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SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.

TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Vista la sol·licitud presentada demanant la cessió d’ús d’instal·lacions municipals per a
l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifica, 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 la taxa corresponent per a l’esmentada cessió, de conformitat amb el
que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus públics.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

P. C. B.

Festa
particular

19/11/2016

Cal Cintet

110,00 €

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 3 de novembre de 2016”

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE LA
LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 34/2015.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment:
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juny de 2015, va concedir la
llicència d’obres núm. 34/2015, sol·licitada pel Sr. F. M. A., consistent en substituir les
teules trencades de la coberta (sense tocar estructura), arranjar les façanes de la masia
i annexes en mal estat, reobrir una finestra que ja havia existit, així com tancar amb tres
filades de bloc part de la finca aproximadament uns 46,60ml a la masia anomenada Cal
Jan del Llop i situada al barri l’Alzinar núm. 28 del municipi de Font-rubí.
Vista la sol·licitud d’ampliació de la llicència d’obres presentada pel Sr. F. M. A., en data
25 d’octubre de 2016 i amb núm. de RE 966, per tal d’arranjar la totalitat de la coberta,
aixecant totes les teules aïllant la coberta amb poliuretà i tornant a col·locar les teules
noves i arrebossar i pintar totes les façanes.
Vist l’informe de data 3 de novembre de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
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 l’ampliació de la llicència d’obres núm. 34/2015, presentada pel Sr. F.
M. A., per tal de realitzar les obres consistents en arranjar la totalitat de la coberta de la
finca anomenada Cal Jan del Llop i situada al barri l’Alzinar núm. 28 del municipi de
Font-rubí.
Condicions de llicència:
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•

•

•

En cas que l’actuació impliqui la substitució o reforç d’algun element estructural, caldrà
obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic
competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu l’art. 21.2 de
les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en
el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Que ha de dir el nom
del titular de la llicència, el número de llicència d’obres i el lloc de les obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.685,38€ (llic. any 2015) + 7.000,00€
PRESSUPOST REVISAT: 2.000€ (llic. any 2015 + 7.000,00€) = 9.000,00€
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 234,00€ - 52,00€ (ja abonats) = 182,00€
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un import mínim de 50€): 54,00€
PLACA: IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 236,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% sòl no urbanitzable): 120,00 € (ja abonats)
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (150,00 € mínim): 150,00 € (ja abonats)
*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 Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 4 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 26/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
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“Vist que, en data 11 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la
llicència d’obres de la LUM 26/2016, presentada per l’empresa CELLER CAL COSTAS,
S.L. i representada per la Sra. B. M., per tal de realitzar les obres consistents en la
construcció d’un envà, arrebossat, col·locació de pladur al sostre, paviment i
pavimentar a la finca anomenada Cal Costas i situada al barri l’Alzinar núm. 40 del
municipi de Font-rubí.
Vist que, en data 2 de novembre de 2016 l’empresa CELLER CAL COSTAS, S.L. va fer
una transferència bancària dels tributs liquidats.
Atès que s’ha detectat que la liquidació de tributs que es va aprovar per la Junta de
Govern, en sessió de data 11 d’octubre de 2016, no era correcta.
De conformitat amb allò que estableixen els articles 19 del Reial Decret 520/2005, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via
Administrativa i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia 42/2011, de 15 de juny, de delegació de competències en la Junta
de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Revocar l’acord segon del punt novè de l’ordre del dia de la sessió de la Junta
de Govern Local de data 11 d’octubre de 2016.
Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs corresponents a la llicència d’obres
exp. núm. 26/2016:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 20.610,02€
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 20.610,02 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 535,86 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 123,66 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 671,52 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 206,10 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Traslladar el present acord a la part interessada per tal que procedeixi al
pagament de la diferència entre les dues liquidacions, que ascendeix a 849,07 euros,
atès que ja ha abonat 178,55 euros.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
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Font-rubí, 6 d’octubre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
43/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la del tenor literal següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. E. R. C., en data 28 d’octubre
de 2016 i amb núm. de RE 982, per tal de realitzar les obres consistents en
l’arranjament d’una habitació de l’habitatge anomenat Ca l’Esteve i situat al barri la
Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí; segons referència cadastral
08084A028000240000OO.
Vist l’informe de data 2 de novembre de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 3 de novembre de 2016.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 43/2016, presentada pel Sr. E. R. C., per tal
de realitzar les obres consistents en l’arranjament d’una habitació de l’habitatge
anomenat Ca l’Esteve i situat al barri la Massana núm. 22 del municipi de Font-rubí.
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OBSERVACIONS:
-

-

-

En cas que l’actuació impliqui l’actuació en algun element estructural, caldrà
obligatòriament aportar full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic
competent i visat pel corresponent col·legi professional, tal i com preveu l’art. 21.2 de les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.440,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.440,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 37,44 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 87,44 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 4 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 67/2015.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
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“Atès que, segons la documentació obrant a l’Ajuntament de Font-rubí, el Sr. S. N. M.,
en data 24 de novembre de 2015 i amb núm. RE 1045, va sol·licitar llicència d’obres
majors (exp. 67/2015) per a l’adaptació de l’habitatge anomenat Casa del Pi en
allotjament de turisme rural i situat al nucli urbà del Coll de la Barraca núm. 2 del
municipi de Font-rubí; i que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 15
de desembre de 2015, va concedir la corresponent llicència d’obres majors.
Atès que, en data 18 d’octubre de 2016 i amb número de registre d’entrada 944, el Sr.
S. N. M. ha presentat instància sol·licitant llicència de primera ocupació de l’esmentada
obra.
Atès que l’arquitecta municipal ha emès informe favorable, en data 31 d’octubre de
2016, a la concessió de la LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, donat que l’obra
s’ajusta al projecte tècnic presentat per la interessada en aquest Ajuntament de Fontrubí, i aprovat en la Junta de Govern celebrada en data 31 d’octubre de 2016. Per tot
això, proposa a la Corporació la concessió de la llicència de primera ocupació de
l’esmentat expedient.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 3 de novembre de 2016.
Vist allò que disposa l’article 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al
municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, en
sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Vist l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, i en virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de juny, de delegació de competències, la Junta de
Govern Local adopta, per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Concedir la llicència de primera ocupació de l’habitatge anomenat Casa del Pi
i situat al Coll de la Barraca núm. 2 del municipi de Font-rubí, sol·licitada pel Sr. S. N.
M., 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 2016. 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.
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 36.325,00 €.
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 36.325,00€
IMPORT CORRESPONENT TAXA 1era OCUPACIÓ (0,1% PRESSUPOST ACTUALITZAT): 36,33€

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 4 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 67/2015.

AVALS

La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del tenor
literal següent:
“Atès que, en data 15 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr.
S. N. M. la llicència municipal (exp. 67/2015) per tal de realitzar les obres consistents
en l’adaptació de l’habitatge anomenat Casa del Pi en allotjament de turisme rural al
barri el Coll de la Barraca núm. 2 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 726,50 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 158,62 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 30 de desembre de 2015.
Atès que, en data 18 d’octubre de 2016 i amb número de registre d’entrada 944, el Sr.
S. N. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
67/2015, ja que les obres han estat executades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 31 d’octubre de 2016, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 15 de desembre de
2015, proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 726,50 € i la fiança de residus per la
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 158,62 €.
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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. S. N. M. dels avals dipositats en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 726,50 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 158,62 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 67/2015.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 4 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’ACTIVITATS, EXP. NÚM. 2004/11.
La proposta que es presenta és la següent:
“Antecedents
1. En data 28 de setembre de 2004 es va legitimar, mitjançant Junta de Govern Local,
l’activitat d’elaboració de patés situada a la masia Cal Paret Parera del barri Santa
Maria de Bellver núm. 34 a favor del senyor P. C. R.
2. Procedeix declarar la baixa de l’esmentada llicència, amb pèrdua total dels seus
efectes, atès que el senyor P. C. R., en data 29 de maig de 2015, ha sol·licitat que es
doni de baixa l’expedient d’activitat de referència, aportant per justificar-ho el model 036
de baixa en el cens d’empresaris i professionals.
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
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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 2004/11, corresponent a l’activitat d’ “elaboració de patés”, situada a
la Masia Cal Paret Parera del barri Santa Maria de Bellver núm. 34, actualment
titularitat del senyor P. C. 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.
Xavier Lluch Llopart
L’alcalde-president
Font-rubí, 4 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D’UN
NÍNXOL DEL SECTOR SANTA CREU DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE
BELLVER.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu a
continuació:
“Vista la petició efectuada en data 25 d’octubre de 2016 (NRE 970), formulada per la
Sra. D. C. R., sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Santa Creu
número 40 del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
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Vist que actualment consta com a titular el Sr. E. B. Ll., difunt des del l’any 1981.
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. 40 del sector Santa Creu
(a nom del Sr. E. B. Ll.) del cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Fontrubí, a favor de la Sra. D. C. R.
Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom d’un
nínxol per un import de 12,00 euros d’acord amb la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Tercer.- Expedir, amb aquesta condició, els corresponents títols acreditatius.
Quart.- Notificar a la interessada aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.
Lluís Ortega Rey,
Regidor de Serveis Municipals
Font-rubí, 28 d’octubre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL CURS 20162017.
La proposta presentada és la següent:
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“Atès que aquesta Corporació té la voluntat de continuar promocionant i donant suport
a l’esport extraescolar i així com fomentar l’esport de base durant el curs escolar 20162017.
Atès que el Consell Esportiu de l’Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a
objectius organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i també
donar el suport necessari a tots els municipis que l’integren.
Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre ambdues entitats presentat per la
Regidoria d’Esports d’aquesta Corporació, que tot seguit es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ
REUNITS:
D’una banda, la senyora Anna Doblas Ruiz, presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, en el seu
nom i representació.
I de l’altra, el senyor Fèlix Tutusaus i Galimany, regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí, en el seu
nom i representació, i assistit per la secretària de la corporació;
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEM:
Primer. Que l’Ajuntament de Font-rubí vol continuar promocionant i donant suport a l’esport extraescolar i
fomentar l’esport de base al seu municipi durant el curs 2016-2017.
Segon. Que el Consell Esportiu de l'Alt Penedès és una entitat comarcal que té com a objectius
organitzar i fomentar l’esport de base a la comarca de l’Alt Penedès i donar el suport necessari a tots els
municipis que l’integren.
Tercer. Que l’Ajuntament de Font-rubí organitza una escola esportiva, per a aquest curs 2016/2017,
dedicant-se principalment al futbol-sala, bàsquet,tenis, patinatge, esport per adults i iniciació esportiva
per tal de dinamitzar l’esport de base, juntament de promocionar i fomentar l’activitat esportiva al
municipi. El Consell Esportiu de l'Alt Penedès està en condicions de proporcionar els serveis necessaris
per aquesta escola esportiva a fi de realitzar les tasques previstes.
Quart. Que el present conveni té per objectiu regular les condicions en què es concretarà aquesta
col·laboració entre ambdues institucions, per la qual cosa.
ACORDEM:
Primer.- El Consell Esportiu de l'Alt Penedès es farà càrrec del bon funcionament d’aquesta escola i
proporcionarà els serveis de monitors necessaris durant el curs 2016/2017. Així mateix, s’encarregarà
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de preparar i dirigir els equips del municipi que vulguin participar en els Jocs Esportius Escolars de l’Alt
Penedès (JESPE) durant aquest curs.
Segon.- Aquesta escola esportiva estarà en servei d’octubre de 2016 a començaments de juny de 2017,
amb una dedicació de 14 hores de mitjana setmanals més els dissabtes, que inclou el JESPE. En cas
de necessitat es podrà canviar algun dia i, així mateix, amb previ acord d’ambdues parts es podran
augmentar les hores de dedicació i/o prolongar la col·laboració durant els mesos d’estiu.
Tercer.- L’Ajuntament de Font-rubí satisfarà al Consell Esportiu de l'Alt Penedès la quantitat mensual de
1.145,44€, d’octubre de 2016 a juny de 2017, el dia 30 de cada mes, ingressant la quantitat al compte
corrent nº 0081-1712-9500-01026211. Sent una quantitat total de 10.309€ segons pressupost enviat.
Quart.- La vigència d’aquest conveni durarà el curs escolar 2016/2017.
Cinquè.- Serà causa de rescissió d’aquest conveni l’incompliment per qualsevulla de les dues parts de
les obligacions derivades de les clàusules anteriors.
Sisè.- Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en l’aplicació d’aquest conveni, se
sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província de Barcelona.
Setè.- En el cas de que hi hagi una modificació en les activitats esportives i hi hagi un canvi en els
horaris, s’actualitzarà el pressupost i el conveni a les necessitats actuals.
I com a prova de conformitat, les dues parts signem el present conveni en el lloc i en la data indicat més
avall.
Vilafranca del Penedès, novembre de 2016
Anna Doblas Ruiz
Presidenta del Consell Esportiu de l'Alt Penedès

Fèlix Tutusaus i Galimany,
Regidor d’esports de l’Ajuntament de Font-rubí
Eva Puig Pérez,
Secretària Ajuntament de Font-rubí”

Vist el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions així
com el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la llei anterior, i de conformitat amb el que preveu la Resolució de
l’alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local, es proposa a aquest òrgan l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Font-rubí, escola esportiva curs 2016-17.
Segon.- Facultar al Regidor d’esports per a la completa execució de l’acord, en
particular per a la signatura del conveni.
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Tercer.- Aprovar la despesa que es deriva de la signatura del present conveni.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
Cinquè.- Donar trasllat als Serveis Econòmics de la Corporació.
Xavier Lluch i Llopart,
L’Alcalde
Font-rubí, 2 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2017
DEL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Atès que l’Organisme de Gestió Tributària ha aprovat per a l’any 2017 un calendari
fiscal que pretén, d’una banda, facilitar al màxim als contribuents el pagament dels
tributs locals mitjançant la potenciació de les domiciliacions bancàries i, d’una altra, no
perjudicar els interessos econòmics dels municipis apropant les dates finals dels
períodes de cobrament a les dates establertes per fer efectives les transferències
quinzenals als Ajuntaments.
Vistes les dates proposades per l’Organisme de Gestió Tributària, que són les que es
detallen a continuació:

CONCEPTE
Impost Béns Immobles Urbans – No Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans – 1a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans – 2a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics – No Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics construïts – No Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics – 1a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics construïts – 1a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics – 2a. Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics construïts – 2a. Fracció - Domiciliats
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre Activitats Econòmiques

Data inici
02/05/2017

02/05/2017
02/05/2017

01/03/2017
15/09/2017

Data final
04/07/2017
02/05/2017
02/10/2017
04/07/2017
04/07/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/10/2017
02/10/2017
03/05/2017
15/11/2017
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Taxa gestió residus domèstics
Taxa gestió residus comercials
Taxa per clavegueram
Guarderia forestal
Taxa subministrament d’aigües – 4t.trimestre 2016
Taxa subministrament d’aigües – 1r. Trimestre 2017
Taxa subministrament d’aigües – 2n. Trimestre 2017
Taxa subministrament d’aigües – 3r. Trimestre 2017

02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
22/05/2017
21/03/2017
22/05/2017
22/08/2017
21/11/2017

04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
24/07/2017
22/05/2017
24/07/2017
23/10/2017
22/01/2018

Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el
Reglament general de recaptació.
Vist allò que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Vist allò que disposa l’article 175 i següents del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
Per tot això, en virtut de la delegació conferida a aquesta Junta de Govern Local per
Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, s'acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Calendari Fiscal del municipi de Font-rubí per a l’exercici 2017,
proposat per l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord.
Font-rubí, 4 de novembre de 2016
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ 2016 I DE
CONTRACTACIÓ D’UNA EDUCADORA PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2016 va
aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de suport a la
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integració social”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a
l’Ajuntament de Font-rubí un ajut econòmic de 35.547,26 euros.
Vist el Pla d’ocupació 2016 de l’Ajuntament de Font-rubí, elaborat per la Regidoria de
Recursos Humans, que pretén fomentar l’ocupació local i alhora donar solució a la
necessitat d’aquesta Corporació de portar a terme diferents contractacions temporals
per a tasques concretes i suplències de vacances del personal del consistori, el qual va
ser aprovat per la Junta de Govern en sessió data 17 de maig de 2016.
Atès que ja s’ha procedit a la contractació d’un peó de brigada, d’una auxiliar
administrativa i de dos auxiliars de serveis piscina.
Atès que, tot i iniciar-se la contractació de dos/dues netejadors/res i d’un/a
dinamitzadora pel local de joves, personal previst en el Pla d’ocupació 2016, no s’ha
presentat cap persona que reuneixi els requisits sol·licitats.
Atès que es necessita incrementar la plantilla de la llar d’infants, ja que a partir del mes
de gener hi hauran 25 alumnes inscrits, segons informe del regidor de recursos humans
de data 4 de novembre de 2016, en el qual fa una proposta de contractació utilitzant la
borsa de treball del procés selectiu efectuat al mes d’agost de 2016.
Per tot això, cal modificar el Pla d’ocupació 2016 en el sentit següent: eliminar els llocs
de treball següents:
- 2 netejadors/res;
-

1 dinamitzador/a de joventut.

I preveure la contractació dels llocs de treball següents:
- educador/a de llar d’infants;
- oficial per a la brigada municipal.
Atès que la Diputació de Barcelona ja va fer, en data 21 de juliol de 2016, l’ingrés a la
tresoreria municipal del total de l’import de la subvenció; però atès que caldrà demanar
ampliació del termini d’execució i justificació del “Programa complementari de foment
de l’Ocupació Local i de suport a la integració social”, això comportarà procedir al retorn
a la Diputació de Barcelona de l’import total ingressat, fins que l’Ajuntament justifiqui
íntegrament la subvenció concedida.
Tot i el què preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat així com la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquesta
contractació no suposa un increment de despesa per a la Corporació, atesa
l’esmentada subvenció de la Diputació de Barcelona.
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Atès que una de les condicions de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona és que
el nou contracte es formalitzi amb una persona que es trobi en situació legal de
desocupació en els termes de l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Vist l’informe de Secretaria-intervenció, de data 7 de novembre de 2016, sobre la
contractació de personal temporal segons la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i sobre l’existència de crèdit
pressupostari.
Vist el que disposa l’article 291 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 els articles 16,
17, 19, 21.2, 22, 24, 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i
l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració
determinada.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del Pla d’ocupació 2016 de l’Ajuntament de Font-rubí.
Segon.- Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a
la Sra. A. O. R., amb la categoria professional d’educadora de llar d’infants, des del 1
de desembre de 2016 fins al 30 de juny de 2017. El contracte serà a temps parcial de
25 hores setmanals.
Tercer.- Fer constar que aquesta contractació es finança amb càrrec als ajuts atorgats
en el marc de la línia de suport integral al foment de l’ocupació local del Programa
complementari de Foment de l’ocupació i de suport a la integració social, aprovat a
l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que es celebri.
Cinquè.- Demanar a la Diputació de Barcelona l’ampliació del termini d’execució i
justificació del “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de suport a la
integració social”.
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Sisè.- Procedir al retorn a la Diputació de Barcelona de l’import total de la subvenció
ingressat, d’acord amb les bases d’execució del programa complementari.
Setè.- Publicar l’acord de contractació de personal al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 7 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
DE LES NETEJADORES DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió extraordinària de data 27 de setembre
de 2016, va aprovar, entre d’altres, la subrogació de les següents dues netejadores de
l’empresa TESCO, S.A., que es troben adscrites al servei de neteja dels edificis
municipals de Font-rubí, amb les mateixes condicions laborals de què disposaven.
Atès que aquestes treballadores disposaven de cinc nòmines distintes, que cobraven
hores extraordinàries no previstes en el contracte i que cal incrementar el servei de
neteja d’edificis municipals amb la incorporació del local de joves, es considera
convenient pel bon funcionament del servei municipal de neteja dels edificis municipals
modificar el contracte de les dues netejadores per tal de regularitzar la situació existent:
- Incrementar les hores, fins a les 40 hores setmanals, que es prestaran
normalment de dilluns a divendres, a excepció d’algunes hores que es prestaran
en dies festius, en funció de les necessitats del servei. El regidor de serveis
municipals fixarà la distribució del temps de treball entre els diferents edificis
municipals.
- El sou brut mensual serà de 958,86 euros.
- Es regularitzarà les cinc nòmines en una.
- L’import que s’incorporarà a la nòmina com a trienni serà de 31,73 euros. A partir
del dia 1 de novembre de 2016 començarà a comptar, si s’escau, un nou trienni.
- Les vacances i els permisos seran els mateixos de què disposen la resta del
personal municipal, que a data d’avui són 22 dies de vacances anuals i 6 dies
d’assumptes personals.
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Per tot això, de conformitat amb allò que disposa l’article 22.1.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en virtut de la Resolució de
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències de l’Alcaldia en
la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Modificar el contracte laboral de les dues netejadores adscrites al servei
municipal de neteja dels edificis municipals, la Sra. J. M. M. i la Sra. M. M. C.,
subrogades de l’empresa TESCO, S.A., amb les següents condicions:
- La jornada de treball serà de 40 hores setmanals, que es prestaran normalment
de dilluns a divendres, a excepció d’algunes hores que es prestaran en dies
festius, en funció de les necessitats del servei.
- La retribució serà de 958,86 euros bruts mensuals.
- L’import que s’incorporarà a la nòmina com a trienni serà de 31,73 euros. A partir
del dia 1 de novembre de 2016 començarà a comptar, si s’escau, un nou trienni.
Segon.- Elaborar un document que reculli les noves condicions contractuals, que
s’adjuntarà al contracte existent com annex.
Tercer.- Notificar el present acord a les dues netejadors afectades, als efectes legals
escaients.
Quart.- Si els presents acords esdevenen ferms, s’aplicaran amb efectes retroactius a
data 1 de novembre de 2016.
Font-rubí, 7 de novembre de 2016
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER
LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA EXP. LOVP 01/2014 DE L’EXERCICI
2016.
La proposta presentada és la que es transcriu:
“La Junta de Govern, en sessió de data 1 de juliol de 2014, va concedir a la Sra. A. M.
G. F. la llicència d’ocupació de la via pública núm. LOPV 01/2014 a l’Avinguda
Catalunya núm. 11 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí, per a la col·locació d’una
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terrassa amb pèrgola i barana de fusta, per un període anual, en la que s’hi instal·laran
taules i cadires.
Atès que en data 21 d’octubre de 2016 la secretària-interventora ha emès un informe
en què es comprova el cost real i efectiu de la taxa corresponent que ha d’abonar el
subjecte passiu.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 23 de Font-rubí, que regula la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, aprovada
provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de data 28 d’octubre de 2014 i que
va quedar definitivament aprovada en data 16 de desembre de 2014, essent publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de desembre de 2014.
Vist els articles 20 i següents i 57 dels 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 els articles 57,
62, 101 i 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Examinada la documentació que hi consta a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i la Resolució de l’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències de l’Alcaldia, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per llicència d’ocupació de la via pública de
l’expedient LOPV 01/2014 corresponent a l’exercici 2016 amb el detall següent:
DADES DEL SUBJECTE PASSIU:
Nom i cognoms: Sra. A. M. G. F.
NIF:
Domicili: C/ Font-rubí núm. 9 (08736) FONT-RUBÍ
LIQUIDACIÓ TAXA:
Base imposable: 33 m2 d’ocupació
Tarifa: 8 € / m2, anual
IMPORT TOTAL TAXA: 264 euros

Segon.- Notificar aquest acord i requerir el pagament a l’obligada tributària de la
quantitat assenyalada tot expressant-ne els mitjans d’impugnació que pot exercir,
l’òrgan davant del qual s’hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el
lloc, termini i forma en què s’ha de satisfer el deute tributari.
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Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 26 d’octubre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DEL TERCER TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2016.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“La Resolució de l’Alcaldia núm. 60/2016, de data 30 d’agost, d’adopció de mesures en
el servei municipal d’abastament d’aigua potable per a l’estalvi d’aigua en motiu de la
sequera, dictaminava la restricció del subministrament d’aigua potable de la xarxa
municipal a 300 m3 per trimestre per a tots els usos i que si els usuaris del servei
consumeixen més del límit fixat durant aquest període de restriccions, se’ls aprovarà una
liquidació extraordinària de la taxa pel subministrament d’aigua per a repercutir-los el cost
suportat per l’Ajuntament de Font-rubí de l’adquisició d’aigua mitjançant vehicles cisterna,
que serà de 9 euros per m3.
L’esmentada Resolució va ser notificada individualment a tres subjectes passius de la
taxa pel subministrament d’aigua que constaven com a consumidors superiors a 300 m3
per trimestre: Celler J. P., S.A., Tècnicas e Ingeniería de Protección, S.A. i Sr. A. P. A., a
més de la seva publicació al tauler d’edictes, a la pàgina web i a les cartelleres
municipals.
Atès que en data 25 d’octubre de 2016 la secretària-interventora ha emès un informe
en què es comprova el cost real i efectiu de la taxa corresponent que han d’abonar els
subjectes passius.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 11 de Font-rubí, que regula la taxa pel subministrament
d’aigua, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 3 de novembre de 2015 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de desembre de
2015.
Vist els articles 20 i següents i 57 dels 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 els articles 57,
62, 101 i 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Examinada la documentació que hi consta a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i la Resolució de l’Alcaldia 35/2015, de 19 de juny, de delegació de
competències de l’Alcaldia, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la liquidació extraordinària de la taxa pel subministrament d’aigua
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016 amb el detall següent:
DADES DEL SUBJECTE PASSIU:
Contribuent: NIF: – P. A., A.
Domicili: Barri de Grabuac i la Fanga núm. 50, La Ginesta (08736) FONT-RUBÍ
Comptador: 95-911026. Pòlissa: 373235.
LIQUIDACIÓ TAXA:
Base imposable: 8 m3/dia x 31 dies = 248 m3
Tarifa: 7,3155 €/m3
IMPORT TOTAL TAXA: 1.814,24 euros
Import IVA: 181,42 euros
TOTAL a pagar: 1.995,66 euros
DADES DEL SUBJECTE PASSIU:
Contribuent: NIF: – TÈCNICAS E INGENIERIA DE PROTECCIÓN, S.A.
Domicili: Barri de Grabuac núm. 64, Pol. Ind. Can Manou (08736) FONT-RUBÍ
Comptador: 908146-A. Pòlissa: 373338.
LIQUIDACIÓ TAXA:
Base imposable: 36 m3/dia x 31 dies = 1.116 m3
Tarifa: 7,3155 €/m3
IMPORT TOTAL TAXA: 8.164,10 euros
Import IVA: 816,41 euros
TOTAL a pagar: 8.980,51 euros
DADES DEL SUBJECTE PASSIU:
Contribuent: NIF: – CELLER P., S.A.
Domicili: L’Alzinar núm. 18, Cal Pep Piñol (08736) FONT-RUBÍ
Comptador: 5322460088. Pòlissa: 371535
LIQUIDACIÓ TAXA:
Base imposable: 49,4 m3/dia x 31 dies = 1.531,4 m3
Tarifa: 7,3155 €/m3
IMPORT TOTAL TAXA: 11.202,96 euros
Import IVA: 1.120,30 euros
TOTAL a pagar: 12.323,26 euros
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Segon.- Notificar aquest acord i requerir el pagament als obligats tributaris de la
quantitat assenyalada tot expressant-ne els mitjans d’impugnació que pot exercir,
l’òrgan davant del qual s’hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el
lloc, termini i forma en què s’ha de satisfer el deute tributari.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 26 d’octubre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DISSETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT OBERT
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA
POTABLE SORTIDA I ENTRADA DEL DIPÒSIT DE LA RUBIOLA”
La proposta sotmesa a la consideració d’aquest òrgan municipal és del tenor literal
següent:
“Atesa la necessitat de procedir a definir un nou sistema d’entrada, sortida i buidat del
dipòsit de la Rubiola, per poder optimitzar el nou sistema de gestió de l’aigua associat a
aquest dipòsit, permetent així una major racionalització, podent distribuir aigua als
diferents sectors de la xarxa municipal i una major versatilitat del sistema; i així
contribuir a la millora de la xarxa municipal de distribució d’aigua potable del municipi
de Font-rubí.
Atès que es disposa d’una subvenció del Servei de Salut Pública de la Diputació de
Barcelona, per import de 60.000,00 euros (exp. codi 14/X/110011).
Vist el Projecte Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la
Rubiola, redactat per l’enginyer Domènec Romeu Olivella, amb un pressupost
d’execució de 72.390,39 euros i 15.201,98 euros d’l’IVA, aprovat definitivament en data
24 de març de 2015.
Vist que, ateses les característiques de l’obra, es va considerar com a procediment més
adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària atès que es
tracta d’un contracte d’import inferior a 200.000,00 euros.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 7 d’abril de 2015, va aprovar iniciar el
procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la millora del sistema
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d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, atesa la motivació que consta
a l’expedient, per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 12 de juliol de 2016, va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regirà l’esmentat contracte d’obres i va aprovar la sol·licitud d’ofertes, com a mínim, a
cinc empreses per l’òrgan de contractació.
Atès que, durant el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava en data 12 d’agost
de 2016, cap licitador va presentar oferta o proposta, d’acord amb el certificat de
secretaria de data 30 d’agost de 2016.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 25 d’octubre de 2016, va declarar desert
el procediment de licitació per a l’adjudicació de l’obra Millora del sistema d’aigua
potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, tramitat com a procediment negociat
sense publicitat, al no haver-se presentat cap oferta per parts dels licitadors convidats.
Atès que continua sent necessari la contractació de l’esmentada obra el més aviat
possible, cal tramitar com a procediment més adequat el procediment obert, tramitació
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, i
tramitació urgent ja que és urgent realitzar aquesta obra el primer trimestre de 2017,
atès l’estat del servei municipal de subministrament d’aigua.
Vist que amb data 3 de novembre de 2016 es va emetre informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Vist que amb data 4 de novembre de 2016 es va emetre Informe per Secretaria sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix,
l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de Govern, perquè
l’import del contracte ascendeix a 72.390,39 euros i 15.201,98 euros d’l’IVA i, per tant,
no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la
quantia de sis milions d’euros.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona i l’article 109 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i així com
demés legislació aplicable, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
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Primer.- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la
Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola, atesa la
motivació que consta a l’expedient, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Segon.- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i
de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
Tercer.- Que per la Interventora municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
d’aquest contracte i que emeti un informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la
despesa.
Quart.- En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que la Secretaria emeti un
informe proposta al respecte.
Font-rubí, 7 de novembre de 2016
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 22/2016.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que es
transcriu a continuació:
“Vista la relació de factures núm. 22/2016, de data 8 de novembre de 2016, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 26.080,54 euros
(vint-i-sis mil vuitanta euros amb cinquanta-quatre cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 7 de novembre de 2016.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern
Local adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 22/2016, de data 8 de novembre de 2016,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
26.080,54 euros (vint-i-sis mil vuitanta euros amb cinquanta-quatre cèntims).
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.
Sebastià Moya i Arenas,
Regidor d’Hisenda
Font-rubí, 7 de novembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DINOVÈ.- 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 21:58 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.

