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JUNTA DE GOVERN LOCAL D’11 DE JULIOL DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 11 de juliol de 2017 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 20:43 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
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4. Proposta de rescabalament i de compensació de les despeses ocasionades per
la cessió d’ús de Cal Cintet, Sra. A. G. F.
5. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 14/2017.
6. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 24/2017.
7. Proposta de concessió d’una pròrroga de l’expedient de llicència urbanística
municipal núm. 09/2016.
8. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació
prèvia exp. núm. 04/2017.
9. Proposta d’aprovació de l’acta de preus contradictoris del contracte d’obres de
Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola.
10. Proposta d’aprovació de la certificació núm. 3 de l’obra de “Millora del sistema
d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” a Font-rubí.
11. Proposta d’inici de l’expedient de contractació d’un peó per a la brigada
municipal, dins del Pla d’ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de Font-rubí.
12. Proposta d’inici de l’expedient de contractació d’una educadora per a la llar
d’infants municipal.
13. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 14/2017.
14. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de juny
de 2017, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
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La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
“Vist que la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2017, va aprovar al punt
tercer la cessió d’ús d’instal·lacions municipals, de les quals les següents cessions ja
s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal/Material

Taxa

fiança

F. O. R.

Festa particular

23/06/2017

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. C. S.

Festa particular

03/07/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

R. R. S.

Festa particular

24/06/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Vist que, en aquestes cessions, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del
reglament.
Vist que les fiances dipositades per a l’ús del local de Cal Cintet es retornen un cop
comprovat que s’han complert amb les normes d’ús.
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.- Procedir al retorn de les següents fiances dipositades en concepte de cessió
d’ús del local de Cal Cintet:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal/Material

Taxa

fiança

F. O. R.

Festa particular

23/06/2017

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

M. C. S.

Festa particular

03/07/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

R. R. S.

Festa particular

24/06/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 5 de juliol de 2017”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I DE COMPENSACIÓ DE LES
DESPESES OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET, SRA. A. G. F.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment:
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de
maig 2017, es va autoritzar a favor de la Sra. A. G. F. la cessió d’ús de Cal Cintet per a
realitzar-hi una celebració particular el dia 2 de juny de 2017.
Atès que, en data 3 de juny 2017, es va comprovar que l’estat en què s’havia deixat el
local de Cal Cintet, no era correcte perquè estava brut tant l’espai interior com l’exterior,
les finestres romanien obertes i s’havia fumat dins, tot i estar prohibit.
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon estat,
i en el cas de la Sra. A. G. F. no es van complir les condicions.
Atès que, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, s’ha fet una valoració de les
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació facilitada
pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost 100,00 euros en concepte
de servei de neteja, motiu pel qual no se li retornarà l’ import de la fiança dipositada.
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.- Liquidar a la Sra. A. G. F. les despeses que ha hagut de sufragar l’Ajuntament
de Font-rubí per l’incompliment de la normativa de lloguer de Cal Cintet, durant la
celebració particular que va tenir lloc el 2 de juny de 2017, les quals ascendeixen a
l’import de 100,00 euros.
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta Corporació
per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de la usuària i,
conseqüentment, aprovar la no devolució de la fiança i la seva confiscació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes adients.
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 5 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL
NÚM. 14/2017.

EXP.

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. M. R. P., en data 27
de juny de 2017 i amb núm. de RE 690, per tal realitzar les obres consistents en
canviar la porta de ferro existent que hi ha a la tanca de sortida de les caves Rexach
Baqués pel carrer del Pou de la Bomba, per una de majors dimensions, al nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
7358504CF8875N0001JX.
Vist l’informe de data 6 de juliol de 2017 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 14/2017,
presentada per la Sra. M. R. P., per tal realitzar les obres consistents en canviar la
porta de ferro existent que hi ha a la tanca de sortida de les caves Rexach Baqués pel
carrer del Pou de la Bomba, per una de majors dimensions, al nucli urbà de Guardiola
de Font-rubí del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
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-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les
obres tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries
per la realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò
establert en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada
finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus
lliurats. Tanmateix, cal indicar l’obra de la qual prové el residu de construcció i
demolició i el número de llicència d’obres.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 500,00 €
PRESSUPOST REVISAT: 500,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 13,00 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 € - 5,00 € (bonificació d’un 10%
d’acord amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45,00 €.
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 58,00 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 0,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
24/2017.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. D. O. H., en data 26 de juny
de 2017 i amb núm. de RE 684, per tal de realitzar les obres consistents en arranjar la
vorera que envolta l’habitatge (aproximadament uns 20m2) a la finca anomenada Cal
Parera, i situada al barri de Semisó i la Font núm. 9 del municipi de Font-rubí, amb
referència cadastral 08084A024000080000OB.
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Vist l’informe de data 26 de juny de 2017 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 4 de juliol de 2017.
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. 24/2017, presentada pel Sr. D. O. H., per tal
de realitzar les obres consistents en arranjar la vorera que envolta l’habitatge
(aproximadament uns 20m2) a la finca anomenada Cal Parera, i situada al barri de
Semisó i la Font núm. 9 del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- 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 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:
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.700 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.700 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 44,20 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 €.
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 106,20 €
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, 5 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÓRROGA DE L’EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL NÚM. 09/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la instància presentada per la Sra. M. R., en representació de CELLER JOSEP
PIÑOL, S.A. en data 27 de juny de 2017 i amb número de registre d’entrada 687, en la
que sol·licita una pròrroga del termini per a iniciar obres de la llicència urbanística
municipal exp. núm. 09/2016.
Atès que, la Junta de Govern Local, celebrada en data 28 de juny de 2016, va concedir la
llicència d’obres consistents en la millora del camí d’accés al Celler Josep Piñol des de la
carretera BP-2126 PK 10+188 a la masia situada en sòl no urbanitzable anomenada Cal
Pep Piñol, del barri de l’Alzinar núm. 18 del municipi de Font-rubí, segons projecte
redactat per Hèlix Arquitectes Associats SLP i signat per J. S. B., fixant com a data
màxima de l’inici de les obres el dia 28 de juny de 2017.
Vist l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal, de data 5 de juliol de 2017,
informa favorablement l’atorgament de la pròrroga sol·licitada, atès que les pròrrogues
s’entenen que són concedides ope legis per la meitat del termini de que es tracta, i serà
vàlida l’ordenació vigent en el moment en que la llicència fou concedida.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 5 de juliol de 2017.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), 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.- Concedir una pròrroga de mig any per iniciar les obres autoritzades en la
llicència urbanística municipal exp. núm. 09/2016, per a dur a terme obres de millora del
camí d’accés al Celler Josep Piñol des de la carretera BP-2126 PK 10+188 a la masia Cal
Pep Piñol, situada en sòl no urbanitzable, al barri de l’Alzinar núm. 18 del municipi de
Font-rubí, fixant com a nova data màxima de l’inici de les obres el 29 de desembre de
2017. L’endemà d’aquesta data, si no s’han iniciat les obres, la llicència s’entendrà
caducada.
Segon.- Liquidar el següent tribut:
Segons Ordenança Fiscal núm. 18 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme de l’any 2017. Pel que fa al punt 1.i de l’article 6è – Quota tributària.
Article 6è. Quota tributària
1.i) Tramitació de pròrroga d’una llicència d’obres: 50,00 euros

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 04/2017.

L’AVAL

La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal
següent:
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“Atès que, en data 2 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J. P.
F. la comunicació prèvia municipal (exp. 04/2017) per realitzar les obres consistents en
tancar el terreny amb malla de simple torsió d’1,5 m d’alçada aprox. uns 106 ml. a la
finca situada al carrer Clotets, número 2 de Can Rovireta, al nucli urbà de Guardiola de
Font-rubí, del municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte
corrent de la Corporació en data 1 de juny de 2017.
Atès que en data 26 de juny de 2017 i amb número de registre d’entrada 683, el Sr. J.
P. F. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la comunicació
prèvia 04/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 6 de juliol de 2017, 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 7 de febrer de 2017, es
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. P. F. de l’aval dipositat en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 04/2017.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL CONTRACTE
D’OBRES DE MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA I ENTRADA
DE LA RUBIOLA.
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La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
“En data 21 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a
TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. de l’obra “Millora del sistema d’aigua
potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” de Font-rubí, per un import de
73.072.36 euros (60.390,38 euros i 12.681,98 euros d’IVA).
Vista l’acta de preus contradictoris de data 28 d’abril de 2017, signada per la direcció
facultativa de l’obra i pel contractista, i vist l’informe justificatiu dels preus contradictoris
emès pel director de les obres Sr. D. R. O. en data 28 de juny de 2017.
Vist el que preveu l’article 234.2 del Decret Legislatiu 3/2011, de 16 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 158 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, del dia 19/06/2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
del dia 6/7/2015, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, subscrita entre la direcció facultativa de
l’obra i el representant de l’empresa TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A.,
adjudicatària del contracte d’obres “Millora del sistema d’aigua potable sortida i entrada
del dipòsit de la Rubiola”, d’acord amb el detall import i justificació que apareixen a
l’informe justificatiu d’aquells preus emès per la Direcció facultativa de les obres, que és
adjunt a l’expedient i sense que calgui audiència del contractista perquè ja consta la
seva conformitat en l’acta.
Segon.- Disposar que els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes als
quadres de preus del projecte.
Tercer.- Aprovar la modificació del contracte adjudicat, per incloure les millores a les
partides que han suposat l’aparició de preus contradictoris.
Quart.- Determinar que, d’acord amb la documentació que hi consta a l’expedient,
l’aparició i aprovació de tretze preus contradictoris no suposa un increment en el total
del preu d’adjudicació de les obres, ja que el seu import va contra els decrements
d’amidaments d’algunes partides de projecte i d’altres partides que no s’executaran.
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Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats per al seu coneixement i als efectes
escaients amb expressió dels recursos a que tinguin dret.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde president
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA DE
“MILLORA DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE SORTIDA I ENTRADA DEL DIPÒSIT
DE LA RUBIOLA” A FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que, en data 21 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar
l’adjudicació a TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A. de l’obra “Millora del
sistema d’aigua potable sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola” de Font-rubí, per un
import de 73.072.36 euros (60.390,38 euros i 12.681,98 euros d’IVA).
Vista la certificació núm. 3, presentada en data 14 de juny de 2017, signada per
l’arquitecte tècnic director de l’obra D. R. O. i l’empresa adjudicatària, per un import de
26.393,60 euros (21.812,89 euros i 4.580,71 euros d’IVA) i segons el quadre següent:
Pressupost
adjudicació

Executat
període

Executat
anteriorment

Pendent
d’executar

73.072,36 €

26.393,60 €

35.473,60 €

11.205,16 €

Vist l’informe de l’enginyer assessor i de l’arquitecta municipal, de data 3 de juliol de
2017.
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 5 de juliol de 2017, conforme hi ha
consignació pressupostària.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Millora del sistema d’aigua potable
sortida i entrada del dipòsit de la Rubiola”, per un import de VINT-I-SIS MIL TRESCENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (26.393,60€),
presentada per TÉCNICAS DEL HORMIGÓN ARMADO, S.A.
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Segon.- Aprovar la factura núm. 91, de data 14/06/2017, de l’empresa TÉCNICAS DEL
HORMIGÓN ARMADO, S.A., corresponent a la referida tercera certificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.
Quart.- Trametre la documentació justificativa corresponent a la Diputació de
Barcelona, atès que es tracta d’una actuació subvencionada per la Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 (codi 14/X/110011).
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde president
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL
D’UN PEÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, DINS DEL PLA D’OCUPACIÓ
2017/2018 DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ .
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
“Atès que la Junta de Govern Local, en data 30 de maig de 2017, va aprovar el Pla
d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord amb la subvenció del
“Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018” concedit per la
Diputació de Barcelona.
Atès que es considera una necessitat urgent i inajornable la contractació d’un peó de
brigada per donar suport als diferents serveis bàsics que la brigada municipal porta a
terme amb posterioritat al període d’estiu, per a assumir l’acumulació de tasques
existents (exercici 2017) i per donar suport a la brigada municipal durant el període
primavera i estiu 2018, sobre tot degut a la festa major i a que la resta del personal de
brigada gaudiran de les corresponents vacances.
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:
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PRIMER.- Sol·licitar a la secretària-interventora que emeti un informe sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir en relació amb la possibilitat de contractació per
procediment de màxima urgència d’aquest lloc de treball, i sobre l’existència de
consignació suficient per a procedir a la contractació.
SEGON.- Obrir un procés selectiu reduït, consistent en publicar un anunci en la pàgina
web municipal i en el tauler d’edictes, i que s’efectuï una ronda d’entrevistes amb les
persones interessades, per tal de fer una proposta de valoració del millor candidat/a
possible per ocupar aquest lloc de treball.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL
D’UNA EDUCADORA PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“Atès que l’Ajuntament de Font-rubí està interessat en continuar prestant el servei de
llar d’infants municipal, i que, segons dades de preinscripció del proper curs 2017/2018,
hi hauran 25 alumnes a la Llar d’Infants Els Pinells.
Vist que, en data 31 de juliol de 2017, finalitza el contracte d’una educadora de
l’esmentada llar d’infants municipal, que es va contractar al desembre de 2016
mitjançant el Pla d’ocupació local d’aquell any, perquè al gener s’incorporaven nous
alumnes i era necessari disposar de més personal.
Atès que, tenint en compte les referides dades per al proper curs, cal continuar
disposant d’una educadora més de suport a les dues educadores i la mestra que ja
estan en plantilla, i per això cal procedir a la contractació pel procediment de màxima
urgència d’aquest lloc de treball.
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.- Sol·licitar a la secretària-interventora que emeti un informe sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir en relació amb la possibilitat de contractació per
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procediment de màxima urgència del lloc de treball d’educadora, i sobre l’existència de
consignació suficient per a procedir a la contractació.
SEGON.- Obrir un procés selectiu reduït, consistent en publicar un anunci en la pàgina
web municipal i en el tauler d’edictes, i que s’efectuï una ronda d’entrevistes amb les
persones interessades, per tal de fer una proposta de valoració del millor candidat/a
possible per ocupar aquest lloc de treball.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 7 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 14/2017.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 14/2017, de data 11 de juliol de 2017, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 16.274,54 euros (setze
mil dos-cents setanta-quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 6 de juliol de 2017.
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. 14/2017, de data 11 de juliol de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
16.274,54 euros (setze mil dos-cents setanta-quatre 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.
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Sebastià Moya i Arenas,
Regidor d’Hisenda
Font-rubí, 6 de juliol de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- 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 21:55 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.

