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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE SETEMBRE DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 5 de setembre 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.
Excusa la seva presència 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 20:47 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 devolució de les fiances dipositades per les cessions d’ús
d’instal·lacions municipals.
4. Proposta d’aprovació de la devolució d’una taxa per la cessió d’ús d’una
instal·lació municipal cobrada per duplicat.
5. Proposta de devolució dels avals corresponents a la comunicació prèvia
municipal exp. núm. 15/2016.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 28/2016.
7. Proposta d’aprovació definitiva del Projecte de senyalització d’interès turístic al
municipi de Font-rubí.
8. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Font-rubí d’adhesió a l’acord marc de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius (exp.
2015.02) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
9. Proposta de compensació econòmica al Sr. C., en concepte de dietes i
desplaçaments durant les excavacions arqueològiques de la Cova de la Guineu.
10. Proposta d’aprovació del padró i període de cobrament en voluntària de la taxa
per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local (conservació i neteja de nínxols), exercici
2017.
11. Proposta d’aprovació del padró i període de cobrament en voluntària de la taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
exercici 2017.
12. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 18/2017.
13. 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 22 d’agost
de 2017, però amb l’esmena de l’errada de l’acord primer del punt 18è. que ha de dir
curs 2017/2018 (no 2016/2017) 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 DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LES
CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit es
transcriu literalment:
“Vist que, en la Junta de Govern Local de data 22 d’agost de 2017, es va aprovar al
punt tercer la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents cessions
ja s’han realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

fiança

X. Ll. Ll.

Festa particular

28/07/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

M.A. S. B.

Festa particular

20/08/2017

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Vist que en aquestes dues 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 la 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 d’ús del
local de Cal Cintet:
Peticionari

Fiança

X. Ll. Ll.

50,00 €

M.A. S. B.

50,00 €
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Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 31 d’agost de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ D’UNA TAXA PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL COBRADA PER DUPLICAT.
La proposta presentada per la Junta de Govern és del tenor literal següent:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de juliol de 2017, va aprovar,
al punt tercer, la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja
s’ha realitzat:
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

fiança

S. J. B.

Casament
Civil

26/08/2017

Sala de Plens

110,00 €

0€

Vist que, en aquest cas, per error, s’ha procedit al cobrament per duplicat de
l’esmentada taxa, com posa de manifest la interessada, segons instància de data 24
d’agost de 2017 amb NRE 1108.
De conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; 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 núm.
35/2015, de 19 de juny, sobre delegació de competències de l’Alcaldia, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. S. J. B. de 110,00 euros abonats en data 21 de
juliol de 2017 en concepte de taxa de cessió d’ús d’instal·lacions municipals, atès que
la taxa d’aquest gual es va abonar en data 21 d’agost de 2017.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a
l’interessat, als efectes oportuns.
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 31 d’agost de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 15/2016.

L’AVAL

La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació:
“Atès que, en data 26 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. F. D.
R. la comunicació prèvia municipal (exp. 15/2016) per realitzar les obres consistents en
l’ampliació d’uns 18 m2 del tancat lateral de la parcel·la (costat dret) de la finca situada
al carrer Noguera núm. 26 de la urbanització Can Castellví 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 21 de setembre de 2016.
Atès que, en data 29 de setembre de 2016 i amb número de registre d’entrada 906, el
Sr. F. D. R. ha presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la
comunicació prèvia 15/2016, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 21 d’agost 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 26 de juliol de 2016, 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. F. D. R. de l’aval dipositat en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponents a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 15/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
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Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 31 d’agost de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
28/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. A. LL. T., en data 14 de
desembre de 2016 i amb núm. de RE 1090, per tal realitzar les obres consistents en la
construcció de pilars d’obra per col·locació de barana metàl·lica, al nucli urbà de les
Casetes, núm. 39, al municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
9574105CF8897S0001QE.
Vist l’informe de data 28 d’agost 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. 28/2016,
presentada pel Sr. A. LL. T., per tal realitzar les obres consistents en la construcció de
pilars d’obra per col·locació de barana metàl·lica, al nucli urbà de les Casetes, núm. 39,
al municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
- Caldrà que la barana metàl·lica que es col·loqui a la terrassa, doni compliment a allò
establert en l’article 3 – Desnivells – del DB SUA1 – Seguretat enfront el risc de caigudes,
del Codi Tècnic de l’Edificació.
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SUA1 – Seguretat en front el risc de caigudes.
...
3 Desnivells
3.1 Protecció dels desnivells
1. Amb el fi de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells,
forats i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència
de cota major de 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la
caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l’ús previst.
…
3.2 Característiques de les barreres de protecció
1 Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la diferència
de cota que protegeixen no excedeixi de 6 m i de 1,10 m en la resta dels casos, ...
L’alçada es mesurarà verticalment des del nivell de terra ...
...
3.2.3 Característiques constructives

- 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: 1.125,00 € (pilars d’obra).
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.125,00 € + 1.500,00 € = (pilars d’obra + barana metàl·lica) = 2.625,00
€.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 68,25 €.
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50 € - 5€ (bonificació d’un 10% d’acord
amb l’ordenança municipal (art.6.2)) = 45€.
PLACA: 0 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 113,25 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €
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Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 1 de setembre de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
SENYALITZACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC AL MUNICIPI DE FONT-RUBÍ.

DE

La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Atesa la necessitat de procedir a dur a terme una actuació en la senyalització turística
de Font-rubí, per tal de renovar la ja existent malmesa pel pas del temps i ampliar la
senyalització bàsica i orientativa en alguns indrets, per aconseguir una indicació fàcil i
poder donar informació del patrimoni històric i cultural, i de les infraestructures
turístiques i activitats econòmiques; i atès que es pretén aconseguir una subvenció del
FEDER per a portar a terme l’execució d’una part del Projecte, cal que aquest s’aprovi
el més aviat possible.
Atès que, en data 28 de juny de 2016, la Junta de Govern aprovà inicialment el Projecte
de senyalització d’interès turístic de Font-rubí, redactat per la Diputació de Barcelona,
amb un pressupost d’execució de 66.979,79 euros i 14.065,76 euros d’IVA.
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de quinze dies,
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8
d’agost de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7429 de data 8
d’agost de 2017, al tauler d’anuncis de la Corporació (entre els dies 27 de juliol i 30
d’agost de 2017) i en la pàgina web municipal www.font-rubi.org des del dia 27 de juliol
de 2017.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha formulat cap
reclamació ni al·legació al respecte, d’acord amb el certificat de Secretaria de data 31
d’agost de 2017 que consta al corresponent expedient administratiu.
Vista la regulació establerta en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
ROAS, el 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 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
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Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de senyalització d’interès turístic de Fontrubí, redactat per la Diputació de Barcelona, amb un pressupost d’execució de
66.979,79 euros i 14.065,76 euros d’IVA.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
L’Alcalde – President,
Xavier Lluch i Llopart
Font-rubí, 1 de setembre de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ D’ADHESIÓ A
L’ACORD
MARC
DE
MANTENIMENT
D’APARELLS
ELEVADORS
I
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS (EXP. 2015.02) DEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
La proposta presentada és la següent:
“Atès que l’ajuntament de Font-rubí, en data 3 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament
amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de juny de
2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots
que seguidament es relaciona:
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
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4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
Atès que en data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el
procediment referenciat a l’apartat anterior.
Atès que l’ajuntament de Font-rubí disposa de tres aparells elevadors en edificis
municipals que necessiten un manteniment per a un funcionament òptim i segur, el
contracte de manteniment dels quals venç el 30 de setembre d’enguany.
Donat que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Donat que l’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles
198.3 del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les
condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors,
designats pels membres del CCDL i de la resta d’entitats destinatàries de Catalunya
que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara
d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
D’acord amb l’article 53.1 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 resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució d’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.- Que l’ajuntament de Font-rubí s’adhereix a l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-iquatre mesos, des de l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2019.
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb
l’empresa adjudicatària KONE ELEVADORES, SA en les modalitat següents:
Tipus de manteniment

Tipus d’aparell

Nombre

Preu/aparell-any
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(Bàsic/semi-risc/tot risc)
Semi-risc

(interior/exterior/muntacàrregues)
Interior

d’aparells
3

(€)
720 €

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per a l’exercici 2017 per import
de 540,00 euros i 113,40 euros d’IVA, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 92022713, 330-22701 i 323-21302. La resta de la despesa serà de 2.160,00 euros i
453,60 euros d’IVA per a l’exercici 2018 i de 1.620,00 euros i 340,20 euros d’IVA per
a l’exercici 2019.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària KONE
ELEVADORES, SA.
Annex: Adjudicataris
Lot i Comarques incloses
LOT 1. Barcelonès i Baix Llobregat.
LOT 2. Maresme i Vallès Oriental.
LOT 3. Vallès Occidental.
LOT 4. Garraf, Alt Penedès i Anoia.
LOT 5. Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
LOT 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt
Empordà, Garrotxa i Ripollès.
LOT 7. Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà,
Tarragonès, Baix Camp i Priorat.
LOT 8. Segarra, Urgell, Pla de l’Urgell, Garrigues, Noguera i
Segrià.
LOT 9. Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
LOT 10. Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta
Ribagorça, Cerdanya i Val d’Aran.

Empres adjudicatària
ASCENSORES ERSCE, SAU
CITYLIFT, SA
A.EMBARBA, SA
KONE ELEVADORES, SA
A.EMBARBA, SA
CITYLIFT, SA
ASCENSORES ERSCE, SAU
MARVI ASCENSORES, SL
MARVI ASCENSORES, SL
ASCENSORES ERSCE, SAU

Font-rubí, 25 d’ agost de 2017
L’Alcalde,
Xavier Lluch Llopart”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
NOVÈ.- PROPOSTA DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA AL SR. C., EN CONCEPTE
DE
DIETES
I
DESPLAÇAMENTS
DURANT
LES
EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES DE LA COVA DE LA GUINEU DURANT L’ANY 2017.
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu:
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“Atès que segons l’expedient 437 K121 N298/2017-1 20320/20485 i d’acord amb la
corresponent Resolució de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, s’ha autoritzat una intervenció arqueològica,
integrada en un projecte de recerca, a la Cova de la Guineu d’aquest terme municipal,
durant els períodes compresos entre el 12 de juliol i el 4 d’agost, i el 12 i el 19 de
setembre de 2017.
Vist que a les esmentades excavacions hi participaran de forma voluntària i
desinteressada els Srs. A. C. i E. i F. X. O. i A., juntament amb un conjunt d’alumnes
d’universitats espanyoles i catalanes en pràctiques, col·laborant en el bon
desenvolupament de les activitats que es portaran a terme.
Atès que des de la Regidoria de Patrimoni es creu convenient procedir a efectuar una
compensació econòmica de les despeses que tindran aquestes persones voluntàries /
col·laboradores, en concepte de dietes i desplaçaments, per un import total de 800,00
euros, de conformitat amb el seu informe de data 29 d’agost de 2017.
Vist que hi ha consignació pressupostària i suficient per atendre aquesta despesa al
pressupost vigent, capítol 2, partida pressupostària 336-21010.
Per tot això, 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.- Compensar al Sr. A. C. i E., en nom i representació de totes les persones que
participaran a les tasques d’excavacions arqueològiques a la Cova de la Guineu
d’aquest terme municipal durant l’any 2017, amb la quantitat de 800,00 euros, en
concepte de dietes i desplaçaments.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de la Corporació als efectes
oportuns.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Sr. A. C. i E.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 31 d’agost de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ I PERÍODE DE COBRAMENT EN
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS
LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE
CARÀCTER LOCAL (CONSERVACIÓ I NETEJA DELS NÍNXOLS), EXERCICI 2017.
La proposta presentada és la següent:
“Vist el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat conservació i neteja dels
nínxols, corresponent a l’exercici 2017, que consta a l’expedient, amb 453 contribuents
i un import total de 5.850,00 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de data 3 de novembre de 2011.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst als
articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article 24 del
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i l’article
14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les taxes i la
notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
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 el padró de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, apartat conservació i
neteja dels nínxols, corresponent a l’exercici 2017, que consta a l’expedient, amb 453
contribuents i un import total de 5.850,00 euros.
SEGON.- Aprovar el període de cobrament en voluntària dels rebuts, que serà del dia 1
d’octubre a l’1 de desembre de 2017.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, per tal
que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les reclamacions que
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estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el padró s’entendrà
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
QUART.- Donar compte d’aquest acord als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 1 de setembre de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ I PERÍODE DE COBRAMENT EN
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, EXERCICI 2017.
La proposta presentada és del següent tenor literal:
“Vist el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2017, que consta a l’expedient, amb 1
contribuent i un import total de 264,00 euros.
Atès que el padró esmentat s’ajusta a allò que estableix l’ordenança fiscal núm. 23,
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 28 d’octubre de
2014.
Vist el que disposen els articles 14 i 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació al previst als
articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article 24 del
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament general de recaptació, i l’article
14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei de les hisendes locals, sobre l’aprovació dels padrons de les taxes i la
notificació col·lectiva dels rebuts derivats d’aquests padrons.
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 el padró de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent a l’exercici 2017, que consta a l’expedient,
amb 1 contribuent i un import total de 264,00 euros.
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SEGON.- Aprovar el període de cobrament en voluntària del rebut, que serà del dia 1
d’octubre a l’1 de desembre de 2017.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el referit padró per un termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, per tal
que les persones interessades el puguin consultar i formular-hi les reclamacions que
estimin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació, el padró s’entendrà
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
QUART.- Donar compte d’aquest acord als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 1 de setembre de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 18/2017.
La proposta presentada davant d’aquesta Junta de Govern és la que tot seguit es
transcriu:
“Vista la relació de factures núm. 18/2017, de data 5 de setembre de 2017, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 14.237,66 euros
(catorze mil dos-cents trenta-set euros amb seixanta-sis cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 1 de setembre 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. 18/2017, de data 5 de setembre de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
14.237,66 euros (catorze mil dos-cents trenta-set euros amb seixanta-sis 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
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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, 1 de setembre de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- 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 21:48 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.

