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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 DE MARÇ DE 2018

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 6 de març de 2018 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 20:38 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 d’aprovació de les despeses derivades del conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Font-rubí i Vilobí del Penedès per a la gestió d’un
centre de recepció de residus, exercici 2017.
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4. Proposta de devolució de les fiances dipositades per la cessió d’ús
d’instal·lacions municipals.
5. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions i de material municipals.
6. Proposta d’aprovació de l’alta de la Sra. M. À. R. M. del servei de
teleassistència, en la modalitat bàsica de Diputació de Barcelona i servidor
Televida-Serveis Sociosanitaris.
7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 31/2017.
8. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 1/2018.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 33/2017.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 1/2018.
11. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 3/2018.
12. Proposta d’aprovació de la modificació de la liquidació de la llicència d’obres
exp. núm. 48/2016.
13. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval dipositat per l’empresa
CONGERMI, SL corresponent a l’obra “Construcció d’unes pistes de pàdel i
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota”.
14. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat de dos nínxols del sector
Jesús de Natzaret i Nostra Senyora dels Dolors, del Cementiri de Santa maria de
Bellver.
15. Proposta d’adquisició, per part de l’Ajuntament de Font-rubí, d’una construcció
funerària del Cementiri de Santa maria de Bellver (nínxol del sector Nostra
Senyora dels Dolors núm. 99).
16. Proposta d’aprovació de la transmissió de titularitat d’un nínxol del sector
Calvari, del Cementiri de Santa Maria de Bellver.
17. Proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 19/2018, de 2 de març.
18. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 05/2018.
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 20 de
febrer de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el
President les declara aprovades 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 D’APROVACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE FONT-RUBÍ I
VILOBÍ DEL PENEDÈS PER A LA GESTIÓ D’UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE
RESIDUS, EXERCICI 2017.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el 13 de febrer de 2007, va aprovar el
corresponent Conveni entre l’Ajuntament de Font-rubí i l’Ajuntament de Vilobí del
Penedès per la posada en funcionament i gestió d’un Centre de recepció de residus.
Vist que la clàusula tercera del Conveni estableix que les despeses derivades de la
gestió i manteniment de la instal·lació es repartiran entre ambdós municipis en funció
del nombre d’habitants que constin en el padró continu d’habitants de cada un d’ells, a
31 de desembre.
Vist l’estat de comptes de l’exercici 2017 presentat per l’Ajuntament de Vilobí del
Penedès, de data 14 de febrer de 2018 i NRE 271, en el que hi figura que l’Ajuntament
de Font-rubí ha d’abonar la quantitat de 21.508,29 euros en concepte de despeses
derivades de la gestió i manteniment de la instal·lació.
Atès que en el Pressupost de la Corporació existeix consignació pressupostària
suficient per tal d’atendre les obligacions econòmiques d’aquesta actuació.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la despesa total de 21.508,29 euros a favor de l’Ajuntament de Vilobí
del Penedès, en concepte de les despeses derivades de la gestió i manteniment del
Centre de recepció de residus corresponents a l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1621-22709.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i comunicar-ho als
serveis econòmics de la Corporació, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER LA
CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vist que, a la Junta de Govern Local de data 6 de febrer i 20 de febrer de 2018, es va
aprovar al punt quart la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals les següents
cessions ja s’han realitzat:
Peticionari
P. C. Ll.
E. A. A.
J. R. S.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Festa
particular

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

9/02/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

17/02/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

24/02/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

Vist que, en aquestes tres 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 fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop
comprovat que s’ha 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

P. C. Ll.

50,00 €

E. A. A.

100,00 €

J. R. S.

50,00 €
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Segon.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I DE MATERIAL
MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions i de
material municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus
que s’hi especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions i material municipals que es
relacionen a l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.”
ANNEX
Peticionari
P. D. A. M.
J. T. S.
P. B. M.
E. P. P.

Activitat
Festa
particular
Festa
particular
Festa
particular
Festa
particular

Dia

Instal·lacions/Material

Taxa

fiança

02/03/2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

03/03//2018

Cal Cintet

110,00 €

50,00 €

01/04/2018

Cal Cintet

220,00 €

100,00 €

10/03/2018

Material municipal

7,20 €

0€

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ALTA DE LA SRA. M. A. R. M. DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, EN LA MODALITAT BÀSICA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I SERVIDOR TELEVIDA-SERVEIS SOCIOSANITARIS.
La proposta presentada és la següent:
“En data 22 de febrer de 2018 i NRE 326, la Sra. M. A. R. M. ha sol·licitat en aquesta
Corporació el servei de teleassistència.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 26
de febrer de 2018, en el qual informa que la Sra. M. A. R. M. reuneix tots i cadascun
dels requisits per accedir al servei de teleassistència, en la modalitat Bàsica de la
Diputació de Barcelona i Servidor Televida-Serveis Sociosanitaris.
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, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Donar d’alta a la Sra. M. À. R. M. del servei de teleassistència, en la modalitat
bàsica de la Diputació de Barcelona i amb el servidor Televida-Serveis Sociosanitaris,
atès que reuneix tots i cadascun dels requisits per accedir al servei d’acord amb
l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Font-rubí, de data 26 de
febrer de 2018.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació i a la
Treballadora Social, als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 31/2017.

AVALS

La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Atès que, en data 21 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a la
Sra. Mª À. R. M. la llicència d’obres municipal (exp. 31/2017) per realitzar les obres
consistents en reparar la llar de foc i canviar el tub de la xemeneia a l’habitatge
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anomenat Cal Ton de Cal Xic del barri de Grabuac i la Fanga núm. 27 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 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 4 de desembre de 2017.
Atès que, en data 8 de febrer de 2018 i amb número de registre d’entrada 236, la Sra.
Mª À. R. M. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
d’obres 31/2017, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 27 de febrer de 2018, 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 21 de novembre de
2017, es proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis
dipositats, el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la
construcció i demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
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 a la Sra. Mª À. R. M. de l’aval dipositat en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 31/2017.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics
municipals.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
1/2018.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada per la Sra. L. C. A., en data 14 de
febrer de 2017 i amb núm. de RE 270, per tal de realitzar les obres consistents en
treure la porta del garatge i posar-ne una altra més petita a l’habitatge situat al carrer
Font de la Mina núm. 12 de Can Rovireta, del municipi de Font-rubí i segons referència
cadastral 6960702CF8866S0001PB.
Vist l’informe de data 27 de febrer de 2018 de l’arquitecte assessor 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 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, 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. 1/2018, presentada
per la Sra. L. C. A., per tal de realitzar les obres consistents en treure la porta del
garatge i posar-ne una altra més petita a l’habitatge situat al carrer Font de la Mina
núm. 12 de Can Rovireta, del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
-

-

-

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.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
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
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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): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
33/2017.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que tot seguit
es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. A. LL. T., en data 26 de
setembre de 2017 i amb núm. de RE 1345, per tal de realitzar les obres consistents en
fer un moviment de terres per a anivellar el terreny per a la millora de la finca agrícola,
sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 5, parcel·la 56, d’una
superfície aproximada de 9.400,00m² (0,94 hectàrees), d’acord amb el cadastre de
béns immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable
agrícola de denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral
08084A005000560000OU; i segons projecte redactat per l’enginyer tècnic agrícola J. A.
T. T. (visat núm. 2018/220039).
Vist l’informe de data 27 de febrer de 2018 de l’arquitecte assessor 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 i d’acord amb l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 1 de març de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, 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. 33/2017, presentada pel Sr. A. LL. T., per a
fer un moviment de terres per a anivellar el terreny per a la millora de la finca agrícola,
sense aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 5, parcel·la 56 d’una
superfície aproximada de 9.400,00m² (0,94 hectàrees), al municipi de Font-rubí.
Però condicionada al compliment del que disposa:
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la parcel·la 56,
del polígon 5.
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí:
- A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions
pertinents en relació al paisatge.
- L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de
mantenir el sentit dels pendents i la morfologia del terreny.
- Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües, caldrà
presentar un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les finques
colindants ni els terrenys situats aigües avall.
- No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement horitzontals.
- El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos s’hauran
de refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials d’obra.
- En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat dels
camins existents i les línies d’instal·lacions existents.
3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà de
6 metres pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts.
Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents:
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb
conreu anual.
- 6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia
perpendicular al camí.
- 5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén aquesta quan
l’alineació de la plantació sigui paral·lela al camí.
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Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la
xarxa bàsica, i de 3,5 m, en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció no
és podrà col·locar cap element fixe: tanques, pals d’instal·lació...
4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. Per tant,
caldrà deixar una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu.
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, caldrà
tramitar el corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert en el punt 1.d de
l’art.47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, el qual, caldrà que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de protecció de
carreteres, caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la
Diputació de Barcelona.
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona d’influència d’algun
torrent, és a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels torrents, caldrà el perceptiu
informe o autorització de l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA).
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o
excavacions, ja que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de
documentació.
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o
paleontològiques, s’haurà de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i
adoptar les mesures de protecció adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, ...) o
altres tipus de serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de clavegueram, gas, ...),
caldrà posar-se en contacte amb la/es companyia/es, notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es
corresponent/s autorització/ns a les oficines municipals.

Segon.- Liquidar el següent tribut:
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 100,00€
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2018. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una
hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
1/2018.
La proposta presentada és la següent:
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“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. J. C. S., en data 16 de
gener de 2018 i amb núm. de RE 50, per tal de realitzar les obres consistents en la
reconstrucció d’un antic magatzem a la finca situada al barri l’Alzinar núm. 5 del
municipi de Font-rubí; segons projecte redactat per l’arquitecte J. A. A.
Vist l’informe de data 20 de febrer de 2018 de l’arquitecte assessor 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 1 de març de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; 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. 1/2018, presentada pel Sr. J. J. C. S., per tal
de realitzar les obres consistents en la reconstrucció d’un antic magatzem a la finca
situada al barri l’Alzinar núm. 5, del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

-

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.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
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.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
-

Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic competent.
Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.

IMPORTANT:
Caldrà tenir en compte els punts següents:
-

-

-

Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, caldrà
sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del clavegueram
públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local.
Durant la realització de les obres per la connexió al claveguera públic, caldrà avisar als
serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i puguin donar
el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa pública de
clavegueram.
I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la primera
ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 30.848,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 45.790,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.190,54 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 274,74 €
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.477,28 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 915,80€
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 1.145,98 € 104,18
Tn

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM.
3/2018.
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació:

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. L. LL. P., en data 23 de
gener de 2018 i amb núm. de RE 112, per tal de realitzar les obres consistents en la
reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat anomenat Cal Ton Corralet, situat al carrer
Mossèn Vicenç Marí núm. 14 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí; amb referència
cadastral 7156503CF8875N0001FX i segons projecte redactat per Marc Andreu
Arquitectes, S.C.P. i signat per l’arquitecte M. A. M. (visat número 2018000069).
Vist l’informe de data 20 de febrer de 2018 de l’arquitecte assessor 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 1 de març de 2018.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; 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. 3/2018, presentada per la Sra. L. LL. P., per
tal de realitzar les obres consistents en la reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat
anomenat Cal Ton Corralet i situat al carrer Mossèn Vicenç Marí núm. 14 del nucli urbà
de Guardiola de Font-rubí, del municipi de Font-rubí.
OBSERVACIONS:
-

-

Caldrà que les baranes de protecció s’ajustin a allò previst en el DB-SUA1 CTE.
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.
Per tal de donar compliment de decret 161/2001 regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, previ a la retirada del permís d’obra, s’ha d’aportar l’acreditació d’haver
signat amb el gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
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-

-

destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
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.
Les tanques del carrer o entre veïns seran opaques fins a una alçada màxima d’1,00 i la
resta serà transparent fins una cota màxima de 2,00 metres per damunt de la vorera o
del terreny, s’acabaran amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust.

Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:
-

Certificat de no afectació de línies elèctriques, degudament signat per tècnic competent.
Full d’estadística de l’edificació i habitatge, degudament omplert i signat per tècnic
competent i promotor.
Fotocòpia del CIF o NIF del constructor o industrial que farà les obres.

IMPORTANT:
Caldrà tenir en compte els punts següents:
-

-

-

Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, caldrà
sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del clavegueram
públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local.
Durant la realització de les obres per la connexió al claveguera públic, caldrà avisar als
serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i puguin donar
el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa pública de
clavegueram.
I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la primera
ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 154.955,01 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 205.791,25 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 5.350,57 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 1.234,75 €
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 6.597,32 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 4.115,82 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 642,51 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE
LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 48/2016.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“Vist que, en data 6 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la llicència
d’obres (LUM 48/2016), presentada pel Sr. J. C. LL. C., per tal de realitzar les obres
consistents en la rehabilitació de l’antic magatzem agrícola existent a la finca
anomenada La Mata Vella i situada al barri Font-rubí núm. 11 del municipi de Font-rubí.
Vist que, en data 26 de febrer de 2018 el Sr. J. C. LL. C. 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 6 de febrer de 2018, 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 35/2015, de 19 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 sisè de l’ordre del dia de la sessió de la Junta
de Govern Local de data 6 de febrer de 2018.
Segon.- Aprovar la liquidació dels següents tributs corresponents a la llicència d’obres
exp. núm. 48/2016:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 10.711,96 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 10.711,96 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 278,51 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 64,27 €
PLACA: 12 €

IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 354,78 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl urbanitzable): 120,00€
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 150,00 €
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Tercer.- Traslladar l’acord als serveis econòmics municipals per tal que procedeixin al
pagament de la diferència entre les dues liquidacions de l’import corresponent a impost,
taxa i placa, que ascendeix a 14,02 euros, atès que ha abonat 368,80 euros.
Quart.- Notificar el present acord a la part interessada.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

TRETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT
PER L’EMPRESA CONGERMI, S.L. CORRESPONENT A L’OBRA “CONSTRUCCIÓ
D’UNES PISTES DE PÀDEL I CONDICIONAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA
SITJOTA”.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la instància presentada, en data 10 de gener de 2018 i amb núm. d’entrada 24,
per l’empresa CONGERMI, S.L., sol·licitant la devolució de l’aval dipositat per garantir
l’execució de les obres corresponents al projecte de construcció d’unes pistes de pàdel
i condicionament de la zona esportiva de la Sitjota, a Guardiola de Font-rubí, al municipi
de Font-rubí.
Atès que, en data 11 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Font-rubí va rebre de
CONGERMI, S.L., la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS
(3.676,00€), en concepte de garantia definitiva de l’esmentada obra, corresponent al
5% del preu d’adjudicació.
Atès que ha transcorregut més d’un any, des de la finalització i recepció de l’esmentada
obra.
Atès que les obres executades es troben en bon estat de conservació i que, per tant, no
hi ha inconvenient per a procedir a la devolució de l’esmentat aval.
Vist l’informe favorable emès en data 19 de febrer de 2018 per l’arquitecte assessor
municipal.
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.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la devolució a CONGERMI, S.L. de l’aval dipositat, corresponent a la
garantia de l’obra d’execució per a la construcció d’unes pistes de pàdel i
condicionament de la zona esportiva de la Sitjota de Guardiola de Font-rubí, el qual
ascendeix a la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS (3.676,00€).
Segon.- Comunicar el present acord a la part interessada i als Serveis Econòmics
d’aquesta Corporació als efectes oportuns.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
DE DOS NÍNXOLS DEL SECTOR JESÚS DE NATZARET I NOSTRA SENYORA
DELS DOLORS, DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE BELLVER.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la petició efectuada en data 5 de febrer de 2018 (NRE 193), formulada pel Sr. J.
T. R. sol·licitant la transmissió de propietat de dos nínxols del sector Jesús de Natzaret
número 71 i Nostra Senyora dels Dolors número 70, del Cementiri de Santa Maria de
Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. F. T. O., difunt des de l’any 2005.
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 dels nínxols núm. 71 del sector Jesús de
Natzaret, i núm. 70 del sector Nostra Senyora dels Dolors, del cementiri de Santa Maria
de Bellver del municipi de Font-rubí a favor del Sr. J. T. R.
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Segon.- Aprovar la liquidació de drets econòmics en concepte de canvi de nom de dos
nínxols per un import de 24,00 euros (12,00 € cadascun), 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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINZÈ.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE FONTRUBÍ, D’UNA CONSTRUCCIÓ FUNERÀRIA DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE
BELLVER (NÍNXOL DEL SECTOR NOSTRA SENYORA DELS DOLORS NÚM. 99).
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que literalment es transcriu:
“Atès que en data 9 de febrer de 2018 (Registre d’entrada núm. 237) el Sr. J. C. S.
presentà instància sol·licitant que l’Ajuntament adquireixi el nínxol de la seva propietat,
número 99 del sector Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de
Bellver d’aquest municipi,
Atès que l’interessat manifesta que és el titular d’aquesta construcció funerària, i que
actualment no hi ha restes dipositades en aquesta,
Atès el que preveu el capítol III del Reglament del servei municipal de cementiri del
municipi de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juliol de
2008 i vist l’article 6è. de l’Ordenança fiscal núm. 20 d’aquest Ajuntament, reguladora
de la taxa per prestació en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
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, es proposa l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Adquirir la titularitat de la construcció funerària (nínxol) núm. 99 del sector
Nostra Senyora dels Dolors del Cementiri de Santa Maria de Bellver, propietat del Sr. J.
C. S.
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Segon.- Ordenar el pagament corresponent de 385,60 euros a l’interessat, d’acord amb
el què disposa l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 20, i assignar la despesa amb
càrrec a la partida 164-62900 del pressupost vigent.
PREU COMPRA NÍNXOL:
Dte. 20% (fins a 10 anys d’antiguitat)
PREU TOTAL a pagar:

482,00€
96,40€
385,60€

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics de la
Corporació.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D’UN
NÍNXOL DEL SECTOR CALVARI, DEL CEMENTIRI DE SANTA MARIA DE
BELLVER.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és del següent
tenor literal:
“Vista la petició efectuada en data 12 de febrer de 2018 (NRE 242), formulada pel Sr. J.
G. G. sol·licitant la transmissió de propietat d’un nínxol del sector Calvari número 5, del
Cementiri de Santa Maria de Bellver.
Vist que actualment consta com a titular el Sr. J. G. M., difunt des de l’any 2017.
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:
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Primer.- Aprovar la transmissió de propietat del nínxol núm. 5 del sector Calvari, del
cementiri de Santa Maria de Bellver del municipi de Font-rubí, a favor del Sr. J. G. G.
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 l’interessat aquests acords i l’import de la liquidació corresponent.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DISSETÈ.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
NÚM. 19/2018, DE 2 DE MARÇ.
La proposta presentada és la següent:
“Atès que, en data 2 de març de 2018, es va dictar la Resolució de l’Alcaldia núm.
19/2018, d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la conservació i la restauració
de la pica baptismal de la capella de Sant Vicenç del Morrocurt, el text de la qual es
transcriu literalment a continuació:
“Vista la Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural.
Vista la RESOLUCIÓ CLT/207/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018
(ref. BDNS 384737).
Vista la proposta d’intervenció i pressupost per a la restauració de la pica baptismal de la Capella
de Sant Vivenç del Morrocurt, elaborada per la Sra. N. C. B. i la Sra. C. de la P. G., conservadores i
restauradores de béns culturals, que consta a l’expedient, el pressupost de la qual ascendeix a
2.280,00 euros i 478,80 d’IVA.
Vist el certificat emès per la secretària interventora, en data 2 de març de 2018, sobre l’existència
de consignació pressupostària.
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Atès el que estableix l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, l’article 53.1.g) 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 vist el que preveu la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern,
HE RESOLT:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció del
50 % del cost de restauració de la pica baptismal de la Capella de Sant Vicenç del Morrocurt.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tota la documentació necessària per a la tramesa i, si
s’escau, justificació de la subvenció.
TERCER.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció en la forma i terminis descrits a les
bases de la convocatòria, mitjançant la plataforma eacat.
QUART.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern en la propera sessió que celebri.”
De conformitat amb el que preveu l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 53.1.g) 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, però atès el que s’estableix a la Resolució d’Alcaldia 35/2015, de 19 de
juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció del
següent acord:
Únic.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 19/2018, de 2 de març, d’aprovació de la
sol·licitud de subvenció per a la conservació i la restauració de la pica baptismal de la
capella de Sant Vicenç del Morrocurt.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DIVUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
05/2018.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la que tot
seguit es transcriu:
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“Vista la relació de factures núm. 05/2018, de data 6 de març de 2018, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 28.404,44 euros (vint-ivuit mil quatre-cents quatre euros amb quaranta-quatre cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 1 de març de 2018.
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. 05/2018, de data 1 de març de 2018,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
28.404,44 euros (vint-i-vuit mil quatre-cents quatre euros amb quaranta-quatre
cèntims), numerada amb els números del F/2018/159 al F/2018/236, que s’inicia amb la
factura núm. 1800085 de data 25/01/2018, emesa per GRÀFIQUES KERPE, SL per
import de 128,87 euros, i finalitza amb la factura núm. B2687/17 de data 10/11/2017,
emesa per R. G. C. per import de 351,56 euros.
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.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals),
en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de
membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, un punt que
no estava inclòs en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que es tracti en
aquesta sessió. Es tracta d’una moció de suport al dia internacional de les dones
presentada per la Regidoria d’Igualtat.
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure el nou punt en l’ordre del dia,
i s’acorda que a continuació es debati i es voti.

DINOVÈ.- MOCIÓ DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
La moció presentada per la Regidoria d’Igualtat és la següent:
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“El dia 22 de febrer es commemora el Dia europeu per la igualtat salarial entre dones i
homes i el dia 8 de març el Dia internacional de les dones.
El Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat va presentar un
estudi l’any 2017, anomenat “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre
homes i dones” que posava de manifest la necessitat d’incidir de manera decidida en la
lluita contra l’escletxa salarial i en pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
L’escletxa salarial és encara una realitat, que es va perpetuant en el temps, encara
trobem escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió i manca de suport
per a poder conciliar la vida personal i familiar amb aquestes tasques directives.
És preocupant copsar com des del 2007 al 2016 la diferència salarial entre dones i
homes només es va reduir un 2.4%, L’informe global de la bretxa de Gènere 2016 del
Fòrum Econòmic Mundial aporta una dada força preocupant, faran falta quasi 200 anys
per assolir la desitjada igualtat salarial.
Alguns exemples:
• En aquests moments els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat,
tot i que la bretxa salarial s’incrementa en el grup d’edat més de 55 anys.
• Hi ha menys dones en les tasques que demanen major nivell de qualificació.
• Les tasques on existeix major desigualtat salarial la trobem en tasques relacionades
amb els serveis i venedors i també en el sector financer.
També cal destacar que a partir dels 35 anys, les dones mantenen els seus ingressos
estancats a diferència dels homes, tram d’edat en el que les dones sol·liciten, en un
nombre molt més elevat que els homes, permisos de maternitat i reduccions horàries.
L’any 2017 l’Institut Catalana de les Dones va realitzar un estudi, en col·laboració amb
la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Observatori Dona, Empresa economia, on es
quantificava l’impacte negatiu que té per les dones el fet d’assumir més tasques de
cura que els homes, i com aquest fet els representa una pèrdua d’ingressos
quantificable econòmicament per la menor dedicació al mercat laboral.
És a dir: La cura encara és una tasca que, en la majoria de casos, recau sobre les
dones i tenir temps per a la cura és un fet que es penalitza laboralment.
Finalment, a l’Administració pública les diferències salarials són menors que a
l’empresa privada però tot i això existeixen.
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La regidoria de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament d’aquest Ajuntament presenta
a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Denunciar l’escletxa salarial entre homes i dones, reflex de la situació de
desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la manca de mecanismes
eficients per garantir la conciliació personal entre l’àmbit públic i privat i el
desenvolupament lliure de les dones professionalment i personalment, afectant també a
les prestacions socials i jubilació d’aquestes.
SEGON.- Manifestar la ferma voluntat de l’Ajuntament a treballar per a que la igualtat
d’oportunitats en el món laboral sigui efectiva i per tant per erradicar l’escletxa salarial
entre dones i homes.
TERCER.- Instar al govern municipal a impulsar les mesures necessàries per reduir
l’escletxa salarial a l’Ajuntament i a aplicar els mecanismes que facilitin equilibrar la
composició de la plantilla, fent-la paritària en totes les seves posicions.
QUART.- Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i
sensibilitzar a la societat, especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat
d’avançar en la eliminació de l’escletxa salarial, amb el compromís d’impulsar la
constitució de plans d’igualtat a les empreses de la ciutat i les mesures que evitin
l’escletxa salarial entre dones i homes, especialment en aquelles que siguin
prestatàries i/o adjudicaries de serveis municipals.
CINQUÈ.- Expressar la voluntat de millorar, dins dels recursos propis de l’Ajuntament,
la formació laboral a les dones, en especial les que es troben en situació de
vulnerabilitat, i treballar en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Societat
civil.
SISÈ.- Instar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de
transparència i que tots els salaris d’homes i dones siguin públics per tal de lluitar
contra l’escletxa salarial.
SETÈ.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.”
I sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINTÈ.- 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 21:24 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.

